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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 2013 

 

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 dziesiątym roku działalności Fundacja Mam Marzenie spełniła 678 dziecięcych marzeń. Od 
2003 roku zrealizowaliśmy już 5048 marzeń. W tym roku udało się spełnić o 31 marzeń więcej niż 
w 2012 roku. Już od pięciu lat liczba rocznie realizowanych marzeń oscyluje wokół sześciuset. 
 
W swojej działalności FMM przyjęła podział dziecięcych marzeń na cztery kategorie, do których 
stara się przyporządkować każde marzenie:  
- Chciałbym/chciałabym dostać… (np. laptop, tablet, aparat fotograficzny, psa) - 539 marzeń; 
- Chciałbym/chciałabym dostać… (np. Rzym, Disneyland, wyjechać nad morze, zobaczyć 
Giewony) – 91 marzeń; 
- Chciałbym/chciałabym spotkać… (np. Leo Messiego, Roberta Makłowicza, zespół One 
Direction, Justina Biebera, Paula Wesleya) – 34 marzenia; 
- Chciałbym/chciałabym być… (np. (np. księżniczką, policjantem, rycerzem, poetą) - 14 marzeń. 
 
Aż 80% marzeń stanowią te związane z otrzymaniem marzenia materialnego. Większość dzieci 
marzy o otrzymaniu sprzętu komputerowego – laptopa, netbooka, tabletu, które dzięki łączom 
internetowym pozwalają w czasie długich pobytów w szpitalu utrzymywać kontakty z rodzicami i 
rówieśnikami. Obecnie Fundacja wprowadziła limity cenowe na zakup tego sprzętu, Marzyciele 
mogą otrzymać sprzęt elektroniczny do 6000 zł.  
 
Drugą kategorią najczęściej realizowanych marzeń (13%) są marzenia związane z wyjazdami. 
Nasi podopieczni zwiedzają Disneyland pod Paryżem, odwiedzają grób Jana Pawła II oraz 
spotykają się z Papieżem Franciszkiem. Ponownie pojawiają się marzenia związane z pływaniem 
z delfinami oraz wyjazdami na mecze piłkarskie. W związku ze zmianą Regulaminu Fundacji, od 
marca 2013 roku w wyjeździe będącym realizacją marzenia może wziąć udział jeden opiekun 
prawny oraz maksymalnie jedna osoba towarzysząca (bez której Marzyciel nie wyobraża sobie 
spełnienia marzenia).  
 
Zmniejsza się ilość marzeń z dwóch pozostałych kategorii – „chciałbym spotkać” oraz „chciałbym 
być”. Nasi Marzyciele w tym roku mieli okazję spotkać się m.in.: z Paulem Wesleyem, Justinem 
Bieberem, Robertem Makłowiczem czy Ewą Farną. Jedynie 14 Marzycieli. miało okazję zostać 
przez siebie wybranymi postaciami, np. pilotami, księżniczkami, modelkami i pisarkami. 
 
Zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu Fundacja Mam Marzenie spełnia marzenia dzieci 
cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające życiu. Spośród 678 dzieci, których marzenia 
zostały zrealizowane w 2013 roku aż 291 (43%) cierpiało na choroby onkologiczne z wyłączeniem 
białaczki. Dzieci z białaczką (ostrą białaczką limfoblastyczną, białaczką szpikową, przewlekłą 
białaczką limfatyczną) stanowiły 30% wszystkich podopiecznych FMM. Na choroby genetyczne 
takie jak zanik mięśni i mukowiscydoza choruje 11% naszych Marzycieli (odpowiednio 24 i 45 
podopiecznych). Z innymi chorobami zagrażającymi życiu walczy 16% dzieci.  
 
W roku 2013 Fundacja Mam Marzenie liczyła 420 wolontariuszy, w latach poprzednich w Fundacji 
działało: 510 wolontariuszy w 2012 roku, 420 w 2011 roku, 488 w 2010 roku. W 2013 roku 
wprowadzono zmianę w porozumieniu o współpracy z wolontariuszami, do tej pory podpisywane 
były one na czas nieokreślony. Zarząd oraz Koordynatorzy zdecydowali, że porozumienie takie 
powinno być podpisywane na czas określony – 1 roku, w przypadku aktywnie działających 
wolontariuszy będzie ono przedłużane w formie aneksu do umowy.  
 
Ponad 2000 osób uczestniczyło w V Ogólnopolskim Dniu Marzeń, który odbył się 11 maja 2013 
roku we wszystkich 16 oddziałach Fundacji Mam Marzenie. Ta cykliczna, jednodniowa akcja ma 
na celu promocję i zorganizowanie badań profilaktycznych dzieci oraz przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej wśród rodziców i lekarzy na temat profilaktyki nowotworowej. Około 650 dzieci w 
tym dniu, w całej Polsce mogło skorzystać m.in. z badań: morfologicznych, ciśnienia, poziomu 
cukru we krwi (w Gdańsku), EKG czy USG jamy brzusznej oraz węzłów chłonnych. Dorośli mogli 
oddać krew w krwiobusie RCKiK (w Trójmieście) oraz skonsultować się z lekarzami specjalistami.  

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 

1030 

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) 

2.410.260,80 zł 

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 19.864,80 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 520.344,98 zł 

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:  1.910.438.33 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00  zł 

b) z darowizn od osób fizycznych  799.610,36 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 775.269,93 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest, aukcji publicznych) 304.135,53 zł 

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  10.900,00 zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00 zł 

8. Z innych źródeł 19.864,80 zł 

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 

623.834,59 zł 

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

623.834,59 zł 

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  623.834,59 zł 

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: 2.851.581,88 zł 623.834,59 zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

2.612.365,99 zł 623.834,59 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 

 227.458,07 zł 0,00 zł 

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

53.406,23 zł 0,00 zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 11.757,82 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) 

  420 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 415 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) 

 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

Sebastian Uzar 
Członek Zarządu  

Fundacja Mam Marzenie 

Podpis 
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
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