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Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Mam Marzenie 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Polska Województwo małopolskie Powiat Kraków 

Gmina Kraków Ulica Św. Krzyża  Nr domu 7 Nr lokalu - 

Miejscowość Kraków Kod pocztowy 31-028 Poczta Kraków  Nr telefonu (12) 426 31 11 

 Nr faxu (12) 426 31 11 fundacja@mammarzenie.org Strona WWW www.mammarzenie.org  

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 24.10.2003 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

17.05.2004 

5. Numer REGON 356763452 6. Numer KRS  0000177137 

7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Anna Żórawska – prezes Zarządu 

Karolina Adamska – wiceprezes Zarządu 

Wiesława Borysiak – członek Zarządu 

Jacek Owczarz – członek Zarządu 

Sebastian Uzar – członek Zarządu 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru) 

Teresa Weber – przewodnicząca Rady Programowej 

Małgorzata Łaszcz – wiceprzewodnicząca Rady Programowej 

Alicja Chybicka – członek Rady Programowej 

Małgorzata Kożuchowska – członek Rady Programowej 

Wojciech Skorupski – członek Rady Programowej 

za rok 2012 

 

http://www.mammarzenie.org/


 

9. Cele statutowe organizacji 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

 
 
Celem Fundacji Mam Marzenie jest udzielanie pomocy rodzicom i 
dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności spełnianie 
marzeń polskich dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, 
bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i 
status majątkowy zgodnie z ideą niesienia w życie chorego dziecka 
nadziei, siły i radości. 
 
 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                         

 
 
Fundacja realizuje swój cel poprzez: 
 
a) udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej 
dzieciom cierpiącym na choroby zagrażające życiu, jak również ich 
rodzinom i opiekunom przez spełnianie dziecięcych marzeń, 
 
b) tworzenie banku informacji o dzieciach dotkniętych śmiertelną 
chorobą i ich bliskich, 
 
c) organizowanie spotkań integracyjnych pomagających dzieciom i 
ich opiekunom w przystosowaniu do życia w warunkach choroby, 
 
d) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji 
służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących 
działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także 
upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci 
Internetowej tych doświadczeń, 
 
e) organizowanie konferencji mających na celu przybliżenie 
problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom 
i instytucjom, 
 
f) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem 
Fundacji, 
 
g) skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk 
zawodowych - w kraju i za granicą - zainteresowanych i 
wspierających jej cele, 
 
h) współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz dzieci cierpiących na 
choroby zagrażające życiu, 
 
i) organizację eventów, 
 
j) promocję zdrowia, w szczególności poprzez organizowanie 
przedsięwzięć na rzecz promowania badań profilaktycznych dla 
dzieci. 
 
 
 
 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem 
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, 
o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536), zaczynając od najważniejszej) 

 
1. Spełnianie marzeń dzieci. 
 
 
2. Promocja wolontariatu. 
 
 
3. Promocja zdrowia. 
 
 



 

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

W 2012 roku Fundacja Mam Marzenie spełniła 647 dziecięcych marzeń. To najwyższa w 
dziewięcioletniej historii roczna ilość zrealizowanych marzeń. Na przestrzeni dziewięciu lat 
zostało zrealizowanych 4367 marzeń. Od 2009 roku spełnianych jest około sześciuset marzeń 
rocznie. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła aż o 45 liczba spełnionych marzeń. Pomimo 
kryzysu gospodarczego co roku wolontariuszom udaje się pozyskać sponsorów, którzy finansowo 
lub rzeczowo wspierają działalność organizacji. 
 
W swojej działalności FMM przyjęła podział dziecięcych marzeń na cztery kategorie, do których 
stara się przyporządkować każde marzenie: 
 
• Chciałbym/chciałabym dostać… -  487 marzeń /wzrost o 17 marzeń/ 
• Chciałbym/chciałabym zobaczyć … - 101 marzeń /wzrost o 19 marzeń/ 
• Chciałbym/chciałabym spotkać … - 34 marzenia / wzrost o 3 marzeń/ 
• Chciałbym/chciałabym być… - 25 marzeń /wzrost o 6 marzeń/ 
 
Tradycyjnie już najwięcej jest realizowanych marzeń związanych z otrzymaniem sprzętu 
komputerowego, fotograficznego, mebli do pokoju czy innych prezentów materialnych. Marzenia 
komputerowe pomagają podopiecznym FMM utrzymywać kontakt z rówieśnikami w czasie 
pobytu w szpitalu. Znacząco wzrosła ilość marzeń związanych z fotografią oraz konsol do gier.  
 
Drugą kategorią spełnianych marzeń są wyjazdy. Mali Marzyciele pragną przede wszystkim 
zobaczyć Disneyland. Często organizowane są również wyjazdy do Francji, na mecze piłki 
nożnej w całej Europie. We wrześniu 2012 roku Fundacja zorganizowała grupowy wyjazd do 
Rzymu. Była to kolejna próba realizacji marzeń dzieci z kilku oddziałów w jednym terminie. 
Najprawdopodobniej ta forma spełniania marzeń wyjazdowych będzie realizowana w kolejnych 
latach. 
 
Wzrosła liczba marzeń związanych ze spotkaniem idoli oraz tych związanych z pragnieniem 
zostania na jeden dzień kimś wyjątkowym. W minionym roku podopieczni FMM spotykali się z 
aktorami, piosenkarzami, dziennikarzami. Prowadzili również „Wiadomości” w TVP i uczestniczyli 
w meczach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 
 
Fundacja Mam Marzenie działa w 16 oddziałach regionalnych. Przy każdym ośrodku 
onkologicznym w Polsce istnieje grupa wolontariuszy, która spełnia marzenia małych pacjentów. 
Ze względu na specyfikę każdego województwa, brak specjalistycznych klinik czy ośrodków 
hospicyjnych, można zauważyć duże różnice w ilości spełnianych marzeń przez poszczególne 
oddziały.  
 
Rok 2012 był rekordowy po względem ilości spełnionych marzeń. Jest to, przede wszystkim, 
zasługa wolontariuszy poszczególnych oddziałów, którzy pozyskują sponsorów oraz zachęcają 
swoje otoczenie do włączenia się w działalność Fundacji. Tradycyjnie już najwięcej marzeń 
spełnił oddział Warszawa – 101, drugie miejsce od kilku lat zajmuje oddział Kraków – 79 marzeń, 
trzecie miejsce w tym roku należy do oddziału Poznań – 69 marzeń. Najmniej marzeń w ciągu 
roku spełniły oddziały: Kielce – 7, Łódź - 14, Opole – 20 marzeń. Dziewięć oddziałów zanotowało 
wzrost ilości spełnionych marzeń. Największy wzrost dotyczy oddziału poznańskiego, który 
zrealizował o 34 marzenia więcej niż rok wcześniej (wzrost o 100%), oddziały Białystok i Opole 
spełniły o 11 marzeń więcej, zaś w Lublinie spełniono o dziewięć marzeń więcej. Oddział Łódź 
spełnił tyle samo marzeń co w 2011 roku – 14. Sześć oddziałów odnotowało spadek ilości 
realizowanych marzeń. Największy spadek miał miejsce w oddziale trójmiejskim gdzie spełniono 
o 22 marzenia mniej. O 13 marzeń mniej spełnił oddział Rzeszów, spadek odnotował również 
oddział bydgoski, gdzie zrealizowano o 9 marzeń mniej. 
 
W 2012 roku Fundacja Mam Marzenie liczyła 510 wolontariuszy, tj. osób chcących bez 
wynagrodzenia realizować dziecięce marzenia. W stosunku do lat poprzednich Fundacja 
odnotowała wzrost liczby wolontariuszy, w 2011 roku było ich 420, zaś w 2010 roku 488. 
 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”) 

Cały kraj 



 
2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej 

NIE 

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 

Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby 
fizyczne 

647 

Osoby  
prawne 

- 

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej 
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów 
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) 

1. Spełnianie marzeń dzieci cierpiących na choroby 
zagrażające życiu; 
 
2. Szkolenie wolontariuszy w zakresie spełniania 
marzeń; 

Kod PKD:  88.99.Z 

Kod PKD:  85.59.B 

Kod PKD: - 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

Cały kraj 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego NIE 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej 
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów 
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) 

 
- 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
odpłatnej działalności pożytku publicznego 

- 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą NIE 

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej 
prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. 
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności) 

 

- 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 

- 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 

2.526.949,60zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
0,00 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
0,00 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0,00 zł 

4. Przychody z działalności finansowej 27.102,52zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  623.834,59zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł 

w 
tym: 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0,00 zł 

b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 0,00 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  1.852.644.02zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00  zł 

b) z darowizn od osób fizycznych  735.505,02zł 

c) z darowizn od osób prawnych 798.367,18zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest, aukcji publicznych) 304.346,82zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00 zł 

g) z nawiązek sądowych 14.425,00zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00 zł 

8. Z innych źródeł 23.368,47zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób niewydatkowanej w 
poprzednich okresach sprawozdawczych fizycznych 

 709.634,94zł 

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 

 709.634,94zł 

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania 

1 Spełnianie marzeń dzieci cierpiących na choroby zagrażające życiu  709.634,94zł 

2 -   0 ,00 zł 



 

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą 

1 - 0 ,00 zł 

2 -  0 ,00 zł 

3 -  0 ,00 zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:  3.057.084,28 zł  709.634,94 zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

 2.823.216,23 zł  709.634,94 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego  0, 00 zł 0,00 zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0, 00 zł  

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, 
podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, 
amortyzacja 

 207.246,82 zł 0,00 zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

42.659,54 zł 0,00 zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 26.621,23 zł  0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień 
Z podatku dochodowego od osób prawnych 

Z podatku od nieruchomości 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez 
jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku 
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 
radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) 

NIE 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 

zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące 
prawo: 

 NAJEM 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już 
zatrudnione w organizacji) 

                                     Zero osób 

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

Zero etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
Zero osób 

  

 



 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków NIE DOTYCZY 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego NIE DOTYCZY 

3. Zmiana członkostwa w organizacji NIE DOTYCZY 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie 
od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

TAK 

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

100 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji   0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 0 osób 

e) inne osoby 100 osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 
dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym) 

 510 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 5 osób 

e) inne osoby 505 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

0,00 zł 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę  0 ,00 zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze  0, 00 zł 

nagrody  0, 00 zł 

premie   0, 00 zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)    0, 00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   0, 00 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

  0, 00 zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   0, 00 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   0, 00 zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji 

 0, 00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

  0, 00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

   0, 00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

  0, 00 zł 



 
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

  0, 00 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

  0, 00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

 0, 00 zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 Fundacja Mam Marzenie opiera się w swojej pracy jedynie na 
działalności wolontariuszy. 

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych NIE 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00 zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego NIE 

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - 0,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez 
organy administracji rządowej NIE 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - 0,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne NIE 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 - 0,00  zł 

2 - 0,00  zł 

3 - 0,00  zł 

X. Informacje uzupełniające 

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - % % 

2 - - % % 

3 - - % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 



 

2 - 

3 - 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data 

zakończenia 
kontroli 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852) 

NIE 

5. Dodatkowe informacje 
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 
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