
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
Fundacji Mam Marzenie         

w 2012 roku. 
 
 

 

2012-03-31 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Mam Marzenie za rok 2012, sporządzone dla organów nadzoru 
prawnego, oraz jako informacja dla osób zainteresowanych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd 
FMM dnia 24 marca 2013 roku, zatwierdzone przez Radę Programową dnia 24 marca 2013 roku. 
Zamieszczone na stronie internetowej www.mammarzenie.org 24 marca 2013 roku. 

http://www.mammarzenie.org/
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1. Opis działalności Fundacji Mam Marzenie. 

 

Fundacja Mam Marzenie powstała 14 czerwca 2003 roku w Krakowie z inicjatywy 

Piotra Piwowarczyka, jako organizacja skupiająca ludzi dobrej woli pragnących, w myśl idei 

wolontariatu, spełniać marzenia ciężko chorych dzieci. Jej powstanie zostało zainspirowane 

spełnieniem ostatniego życzenia Chris Greciusa, którego historia stała się początkiem 

światowego ruchu spełniania marzeń chorych dzieci. Fundacja została zarejestrowana 

w Krajowym Rejestrze Sądowym 24.10.2003 roku pod numerem 0000177137 w XI Wydziale 

Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. Numer Identyfikacji Podatkowej 676-225-12-70 

otrzymała 26.11.2003 roku na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare 

Miasto. Numer REGON: 356763452. Status Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja 

uzyskała 17.05.2004 roku. 

Fundacja została powołana do życia w Polsce, by udzielać pomocy rodzicom i dzieciom 

w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności by spełniać marzenia polskich dzieci 

cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, bez względu na miejsce zamieszkania, 

pochodzenie społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą wniesienia w życie chorego dziecka 

nadziei, siły i radości. Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowane dziecko między 3. 

a 18. rokiem życia, cierpiące na chorobę zagrażającą jego życiu. O kwalifikacji do programu 

decydują lekarze prowadzący dziecko  lub konsultanci medyczni fundacji. 

Drugim celem  Fundacji jest skupianie osób pragnących bezinteresownie pracować dla 

dobra innych. Żadna z osób reprezentujących i działających na rzecz FMM nie pobiera za 

swoją pracę wynagrodzenia. Wszyscy otrzymują jedynie zwrot poniesionych kosztów. Na 

początku spełnianie marzeń odbywało się w trzech miastach: Krakowie, Warszawie 

i Poznaniu. Od 2007 roku FMM działa już na terenie całego kraju, w 16 regionalnych 

oddziałach. Fundacja, w ramach ograniczania kosztów, posiada tylko jedno biuro w Krakowie, 

przy ul. Św. Krzyża 7. W pozostałych 15 oddziałach wolontariusze korzystają z uprzejmości 

firm, szkół, parafii,  które  nieodpłatnie  udostępniają  im  lokale na cotygodniowe zebrania.  

Rok 2012 był dziewiątym rokiem działalności Fundacji Mam Marzenie. We wszystkich 

16 oddziałach realizowano marzenia dzieci, zorganizowano po raz czwarty Ogólnopolski 

Dzień Marzeń. Zakończyła się kolejna kadencja organów statutowych Fundacji, dokonano 

wyboru czwartego już w historii składu Rady Programowej i Zarządu.  

 

 

 

 



 

 3 

2. Działalność statutowa Fundacji Mam Marzenie w 2012 roku. 

 

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/ 

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

 

Wykres 1. Podział ilości spełnionych marzeń w 2012 na poszczególne kategorie. 

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.  
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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. Zgodnie z Regulaminem, za realizację marzenia odpowiada oddział 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W szczególnych przypadkach może się 

tym zająć oddział na terenie którego znajduje się miejsce leczenia dziecka. Ilość marzeń 

spełnionych przez poszczególne oddziały przedstawia kolejny wykres: 
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Wykres 3 Ilość marzeń spełnionych przez oddziały Fundacji Mam Marzenie w 2012 

Rozkład poszególnych kategorii w oddziałach został zilustrowany poniższą tabelą: 

Lp Oddział 
Fundacji 

Chciałbym 
dostać…. 

Chciałbym 
zobaczyć… 

Chciałbym 
zostać… 

Chciałbym 
spotkać… 

1 Białystok 
 

34 6 0 2 

2 Bydgoszcz 
 

16 5 2 0 

3 Gorzów  
Wielkopolski 

28 5 1 3 

4 Katowice 
 

44 4 1 3 

5 Kielce 
 

6 0 0 1 

6 Kraków 
 

66 8 2 3 

7 Lublin 
 

29 3 1 0 

8 Łódź 
 

12 2 0 0 

9 Olsztyn 
 

22 3 0 1 

10 Opole 
 

14 2 2 2 

11 Poznań 
 

46 19 3 0 

12 Rzeszów 
 

17 1 2 3 

13 Szczecin  
 

24 1 1 0 

14 Trójmiasto 
 

37 8 3 0 

15 Warszawa 
 

67 21 8 5 

16 Wrocław 
 

25 13 8 2 

Fundacja 
MAM MARZENIE 

487 101 34 25 
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Wykres 4 Porównanie ilości spełnionych marzeń przez oddziały Fundacji Mam Marzenie w latach 2010-2012. 

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. 

Fundacja Mam Marzenie zajmuje się jedynie realizacją marzeń dzieci. Nie realizuje żadnych 

odpłatnych świadczeń dla swoich podopiecznych. 
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3. Struktura organizacyjna Fundacji Mam Marzenie. 

 

Fundacja Mam Marzenie skupia ludzi pragnących bezinteresownie spełniać marzenia 

dzieci. Zgodnie ze Statutem FMM jej organami są: 

Rada Programowa – organ nadzorczy, który czuwa nad wypełnianiem przez Fundację 

celów statutowych, zatwierdza uchwały Zarządu, sprawozdania oraz nadzoruje 

wydatkowanie środków finansowych. 

W 2012 roku zakończyła się trzecia kadencja Rady Programowej i Zarządu Fundacji. 

W lutym ogłoszono konkurs na członków Rady Programowej i Zarządu. 23 marca zebrał się 

Komitet Wyborczy, który zgodnie z zapisami Statutu dokonał wyboru nowych członków Rady 

Programowej. Zostali nimi: Alicja Chybicka, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Łaszcz, 

Teresa Weber. W trakcie posiedzenia 1 kwietnia 2012 roku, członkowie dotychczasowej Rady 

zatwierdzili sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok poprzedni, a tym samym 

zakończyli kadencję. W związku z jednym wakatem zdecydowano o przeprowadzeniu 

dodatkowego konkursu, który odbył się 7 lipca 2012 roku, w trakcie kolejnego posiedzenia 

Komitetu Wyborczego jego członkowie zdecydowali o powołaniu do Rady mecenasa 

Wojciecha Skorupskiego. 

 

W skład Rady Programowej III kadencji na dzień 1 stycznia 2012 wchodzili: 

Przewodnicząca – dr Teresa Weber 

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski 

Członek Rady - Adam Grycan 

Członek Rady - Małgorzata Kożuchowska 

Członek Rady - Małgorzata Łaszcz 

 

W skład Rady Programowej IV kadencji na dzień 31 grudnia 2012 wchodzili: 

Przewodnicząca – dr Teresa Weber 

Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Łaszcz 

Członek Rady – prof. dr hab. Alicja Chybicka 

Członek Rady - Małgorzata Kożuchowska 

Członek Rady – Wojciech Skorupski 
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W 2012 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Programowej Fundacji Mam 

Marzenie:  

- 19.02.2012 – Rada Programowa przyjęła zmiany w Statucie FMM, spotkała się 

również z wolontariuszami o. Kraków. Członkowie Rady w związku z zakończeniem kadencji 

zdecydowali o kalendarzu przeprowadzenia wyborów do Rady Programowej i Zarządu.  

- 01.04.2012 – tego dnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Programowej III 

kadencji oraz pierwsze spotkanie członków Rady Programowej IV kadencji. Przyjęto 

sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2011. Dokonano również wyboru nowego 

Zarządu FMM. 

- 07.07.2012 – Rada Programowa uczestniczyła w spotkaniu z Koordynatorami 

Fundacji Mam Marzenie, dokonano wyboru nowego członka Rady - Wojciecha Skorupskiego 

oraz nowego członka Zarządu – Wiesławy Borysiak.  

- 13.10.2012 – członkowie Rady Programowej uzupełnili skład Zarządu, powołując do 

niego Jacka Owczarza, zapoznali się również z bieżącą sytuacją finansową Fundacji. 

 

Zarząd zajmuje się bieżącym kierowaniem pracami FMM, reprezentuje Fundację na 

zewnątrz oraz zarządza jej majątkiem. Każdy z członków Zarządu opiekuje się 3-4 oddziałami 

Fundacji. W kwietniu 2012 roku w związku z zakończeniem kadencji odbył się konkurs na 

członków Zarządu IV kadencji 2012-2015, wybrani zostali: Karolina Adamska, Sebastian Uzar, 

Anna Żórawska. W związku z ilością prac w Zarządzie, zdecydowano o przeprowadzeniu 

kolejnego konkursu, 7 lipca Rada Programowa powołała do Zarządu Wiesławę Borysiak. 

Trzeci konkurs do Zarządu pozwolił uzupełnić jego skład o piątą osobę – Jacka Owczarza. 

 

W skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2012 wchodzili: 

Prezes – Anna Żórawska /wolontariusz o. Warszawa/ 

Wiceprezes – Karolina Adamska /wolontariusz o. Poznań/ 

Członek Zarządu – Magdalena Dymek /wolontariusz o. Wrocław/ 

Członek Zarządu – Bartłomiej Czuba /wolontariusz o. Lublin/ 

Członek Zarządu – Sebastian Uzar /wolontariusz o. Katowice/ 
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W skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2012 wchodzili: 

Prezes – Anna Żórawska /wolontariusz o. Warszawa/ 

Wiceprezes – Karolina Adamska /wolontariusz o. Poznań/ 

Członek Zarządu –Wiesława Borysiak/wolontariusz o. Poznań/ 

Członek Zarządu – Jacek Owczarz /wolontariusz o. Warszawa/ 

Członek Zarządu – Sebastian Uzar /wolontariusz o. Katowice/ 

 

Prezes Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu, na których omawiane są bieżące sprawy  

dotyczące funkcjonowania organizacji. W roku 2012 odbyło się sześć takich spotkań: 

- 19.02.2012 /Warszawa/ – Zarząd Fundacji przyjął zmiany w Statucie FMM, omówiono 

również kampanię 1%, kalendarz wyborów do organów Fundacji. Ważnym punktem 

spotkania było omówienie problemów poszczególnych oddziałów oraz sytuacji finansowej 

Fundacji. 

- 01.04.2012 /Warszawa/ – było to ostatnie posiedzenie Zarządu III kadencji, członkowie 

Zarządu podsumowali trzy lata działania Fundacji. Przyjęto uchwały dotyczące sprawozdań 

finansowych i merytorycznych. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie nowego 

trzyosobowego Zarządu IV Kadencji, na której dokonano wyboru Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu. 

- 06.07.2012 /Warszawa/ - posiedzenie Zarządu odbyło się dzień przed Zjazdem 

Koordynatorów, omówiono tematy poruszane na Zjeździe. 

- 25-26.08.2012 /Kraków/ -  w krakowskiej siedzibie Fundacji odbyło się dwudniowe 

spotkanie czteroosobowego składu Zarządu. Głównym tematem posiedzenia była sytuacja 

w poszczególnych oddziałach, rozmawiano również o kreowaniu wizerunku Fundacji oraz 

kampanii 1%. 

- 13.10.2012 /Warszawa/ - posiedzenie Zarządu dotyczyło nowego podziału zadań pomiędzy 

jego członkami w związku z powołaniem Jacka Owczarza. 

- 22.12.2012 /Poznań/ - ostatnie spotkanie Zarządu Fundacji odbyło się przy okazji Wielkiej 

Gali Fundacji Mam Marzenie w Poznaniu. Głównym tematem spotkania było przyjęcie uchwał 

dotyczących rozliczeń finansowych.  

Żadna z osób reprezentujących Fundację Mam Marzenie, wolontariuszy FMM nie otrzymuje 

wynagrodzenia za swoją działalność. Fundacja nie podpisała w roku sprawozdawczym żadnej 

umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło. Nie wypłacono wynagrodzeń, premii, 
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nagród, ani innych świadczeń materialnych członkom Rady Programowej, Zarządu 

i Koordynatorom. 

Fundacja Mam Marzenie ma swoją siedzibę w Krakowie przy ulicy Świętego Krzyża 7. Dzieli 

się na 16 oddziałów regionalnych. W każdym oddziale wolontariusze raz w roku wybierają 

koordynatora, będącego reprezentantem oddziału na szczeblu ogólnopolskim oraz  

przedstawicielem Zarządu na terenie działania oddziału. Koordynatorzy wszystkich 

oddziałów spotykają się na Zjazdach Koordynatorów, na których informowani są o planach, 

projektach Zarządu. Dodatkowo omawiane są problemy oddziałów, jak również odbywają się 

szkolenia z księgowości, spotkania z psychologami. 

Lp. Oddział  
Fundacji 

Data 
powstania 

Koordynator 

1 Białystok 
 

08.05.2006 Marta Sasimowicz 

2 Bydgoszcz 
 

25.09.2005 Krystyna Klaużyńska 

3 Gorzów  
Wielkopolski 

14.06.2006 Monika Piaskowska  

4 Katowice 18.05.2005 Michał Krain  
 

5 Kielce 
 

18.07.2006 Paulina Kozieł  

6 Kraków 
 

14.06.2003 Agnieszka Suder /do 31.01.2012/ 
Elżbieta Wróbel /od 16.02.2012/ 

7 Lublin 
 

09.04.2006 Krystian Kulasza /do 31.01.2012/ 
Natalia Kulig /od 01.02.2012/ 

8 Łódź 
 

20.12.2005 Marcel Kapuściński /do 25.08.2012/ 
p.o. Dorota Balcerek /od 25.08.2012/ 

9 Olsztyn 
 

29.06.2007 Łukasz Smardzewski /do 31.01.2012/ 
Magdalena Świtalska /01.02.2012/ 

10 Opole 
 

21.11.2007 Agnieszka Wojtysiak /do 31.01.2012/ 
Daria Ziemba /od 01.02.2012/ 

11 Poznań 
 

14.06.2003 Ewa Nowak /do 31.01.2012/ 
Sylwia Furmaniak /do 01.02.2012/ 

12 Rzeszów 
 

26.09.2006 p.o. Łukasz Tucki /do 06.06.2012/ 
Ewelina Hanus /od 06.06.2012/ 

13 Szczecin  
 

25.06.2005 Anna Lang /do 18.04.2012/ 
p.o. Monika Piaskowska /od 06.05.2012/ 

14 Trójmiasto 
 

20.02.2009 Joanna Werner 

15 Warszawa 
 

14.06.2003 Magdalena Zagrajek  

16 Wrocław 
 

17.01.2005 Alicja Siatka  

/ stan na 31.12.2012/ 
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Wolontariusze FMM stanowią jej największą siłę i są motorem napędowym całej 

działalności. Dzięki ich zaangażowaniu i pasji udaje się spełniać różne marzenia. Każdy 

wolontariusz chce, z potrzeby serca, dawać radość ciężko doświadczonym przez los dzieciom. 

W zamian otrzymują jedynie uśmiech dziecka. Każdy z wolontariuszy ma możliwość 

otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. Aktywni wolontariusze mogą otrzymać 

zaświadczenie o wolontariacie wraz z opinią o swojej działalności.  

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.  

 

Wykres 5. Liczba wolontariuszy w oddziałach Fundacji Mam Marzenie w 2012 roku. 
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4. Działalność promocyjna oraz sponsoring Fundacji Mam Marzenie 

w 2012 roku. 

 

Fundacja Mam Marzenie prowadzi akcje promujące ideę spełniania marzeń ciężko 

chorych dzieci wśród mieszkańców naszego kraju. Temu celowi służą organizowane przez 

wolontariuszy różnego rodzaju imprezy, współpraca z mediami oraz innymi instytucjami. 

Ogólnopolski Dzień Marzeń.  

Dnia 12 maja 2012 roku Fundacja Mam Marzenie zorganizowała IV Ogólnopolski Dzień 

Marzeń. Jest to święto fundacyjne poświęcone tematyce profilaktyki chorób nowotworowych 

u dzieci. Każdy oddział włączył sie w obchody Dnia Marzeń. I tak: 

Olsztyn - wolontariusze zorganizowali badania profilaktyczne w kierunku chorób 

nowotworowych. Badania prowadzone były przez lekarzy onkologow z Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Przebadano 40 dzieci (badanie krwi, Rtg, 

usg). Akcji towarzyszyła rejestracja dawców szpiku. 

 Opole - zorganizowano konsultacje z lekarzami, na podstawie których lekarz, w przypadku 

niepokojących objawów kierował dziecko na dalsza diagnostykę do szpitala. Przebadanych 

zostało 10 dzieci. 

 Kraków - lekarze przebadali 50 dzieci (w tym badanie morfologiczne). Były konsultacje 

z  dentysta oraz pediatra, a także wykład dla rodziców nt. profilaktyki. Oprawę stanowił kurs 

pierwszej pomocy dla dzieci i rodziców. 

 Rzeszow - przebadano 77 dzieci w ramach Ogólnopolskiego Dnia Transplantologii. 

 Szczecin - przebadano 80 dzieci (badanie palpacyjne, konsultacja, badanie krwi, usg brzucha) 

 Kielce - akcja rozdawania ulotek podczas festynu rodzinnego. 

 Bydgoszcz - przeprowadzono badani 50 dzieci. Badaniom towarzyszyła akcja rozdawania 

ulotek. 

 Poznań - przebadano 60 dzieci z rodzin zastępczych w kierunku profilaktyki chorób 

nowotworowych oraz higieny jamy ustnej. 
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Wielka Charytatywna Gala Fundacji Mam Marzenie 

Przypomnienie naszej misji, podziękowanie wszystkim tym, którzy wspierali FMM 

w mijającym roku oraz to, czym zajmujemy się niezmiennie od 9 lat, czyli spełnianie marzeń, 

to główne cele Wielkiej Gali Charytatywnej. 

Ponieważ Gala wpisała się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych Poznania, mogliśmy liczyć 

na zaprzyjaźnionych z Fundacją, wiernych widzów oraz – nie mniej oddanych - zawsze 

gotowych wpisać naszą uroczystość w swoim kalendarzu- artystów. Obok Małgorzaty 

Kożuchowskiej - ambasadorki FMM i ,,admiratora ambasador Fundacji”- Tomasza Karolaka, 

na scenie (nie po raz pierwszy dla nas) zagościli: Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych 

pod dyrekcją Pawła Joksa oraz Kasia Rościńska. Nasze zaproszenie przyjął również Mezo, 

któremu towarzyszył na scenie chór GospelJoy. Po raz pierwszy dla Fundacji zaśpiewał 

natomiast Conrado Yanez - finalista programu Must be the Music. 

Niezwykle ważnym momentem Gali jest zawsze spełnianie marzeń. Nikt nie podejrzewał, że 

za uradowany nowym sprzętem (maniacz gitarowy Peavy 6505 z kolumną gitarową Marshall 

1960A) Konradem, na scenę wskoczą jego koledzy z zespołu i dadzą pełen mocnych wrażeń 

koncert. 

Muzykalnych marzycieli było dwóch. Na scenie pojawił się także Angelo Radzikowski, który 

dzięki konsoli DJ- skiej marki Pionier CDC 350 może rozwijać swoja pasję.  

Nie zabrakło miejsca na adopcję kolejnych marzeń oraz podziękowania. Szczególnie 

uhonorowani zostali marzyciele FMM, którzy włączyli się w spełnianie marzeń innych dzieci. 

To do ich rąk trafiły statuetki Marzenki.  

Widzowie mieli szansę stać się fundatorami kolejnego spełnionego marzenia, ponieważ 

dochód z biletów, jak i datki wrzucane do puszek umożliwiły spełnienie kolejnego dziecięcego 

marzenia. 
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Koncert Magia Marzeń II 

7 maja 2012 roku Hotelu Westin w Warszawie odbył się koncert charytatywny Fundacji Mam 

Marzenie. Była to już trzecia edycja koncertu Magia Marzeń. 

Koncert Magia Marzeń jest realizacją pragnienia jednego z podopiecznych Fundacji, 15-

letniego Mateusza. Chłopiec, zakochany w muzyce, chciał związać z nią swoją przyszłość. 

Marzył o pozostawieniu innym cząstki siebie. Wyrazem tego miała być własna piosenka, 

nagrana przez Mateusza. Jedna z Marzycielek, Natalia, napisała wiersz w podziękowaniu za 

zrealizowane marzenie, do tekstu została skomponowana melodia i tak powstał utwór 

„Wspomnienia" dla Mateusza. Niestety Mateusz i Natalia odeszli zbyt wcześnie. Jednakże żeby 

zachować o nich pamięć, wolontariusze postanowili w 2010 roku zorganizować koncert 

Magia Marzeń, a teraz co roku są organizowane kolejne jego edycje. 

7 maja koncert rozpoczął się o godzinie 19.00 występem Kingi Zielskiej. Następnie w magię 

marzeń pełną salę gości wtajemniczała prowadząca koncert Marzanna Graff. Potem na scenie 

pojawiali się kolejni artyści – zespół Mash Mish, Marcin Wyrostek oraz Kasia Kowalska. 

Podczas koncertu wszyscy obecni na widowni mieli okazję na własne oczy zobaczyć jak dzięki 

pomocy wielu ludzi spełniają się dziecięce marzenia. Dzięki firmie Orlen, mogliśmy wręczyć 

na scenie konsolę DJ-a, która była marzeniem Angela. Nasz młody artysta również dał występ 

na swoim nowym profesjonalnym sprzęcie. 

Koncert zakończyło piękne wykonanie piosenki „Wspomnienia” przez uczennice ze Szkoły 

Podstawowej nr 341 w Warszawie. 
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Paka Marzeń 

Już po raz czwarty odbył się w Krakowie Kabareton Charytatywny PAKA MARZEŃ. Tym 

razem krakowski oddział Fundacji Mam Marzenie zaprosił artystów i widzów do Starej 

Zajezdni przy ulicy Św. Wawrzyńca. Niebywale dumni jesteśmy z faktu, że udało nam się 

zapełnić wszystkie miejsca na widowni – ponad 600 biletów rozeszło się w mgnieniu oka. To 

za sprawą znakomitości, które zgodziły się wystąpić za darmo, żebyśmy mogli spełnić kolejne 

marzenia: Artura Andrusa, który poprowadził imprezę,  Formacji Chatelet, Kabaretu PUK oraz 

Łowców.B. Na scenie oprócz  kabaretowych gwiazd pojawił się debiutant – nasz Marzyciel 

Przemek,  

W trakcie całej imprezy udało się zebrać 17 000 zł, m.in. dzięki olimpijskiej koszulce Moniki 

Pyrek z jej specjalnym autografem.   
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Wymarzone rzymskie wakacje 

W dniach 22-26 października Fundacja Mam Marzenie zorganizowała wyjazd ośmiu 

Marzycieli do stolicy Włoch w ramach projektu „Wymarzony rzymskie wakacje”. Sponsorem 

tego wyjątkowego projektu jest Fundacja Hansa Ringiera, która przekazała FMM 15 000 euro 

z Nagrody Europejskiej przyznanej w 2012 roku Premierowi Donaldowi Tuskowi. 

Dzięki otrzymanym środkom przygotowano projekt realizacji jednego z najczęściej 

wypowiadanego życzenia – modlitwy przy grobie Błogosławionego Jana Pawła II i zwiedzania 

Rzymu. Podopieczni Fundacji wraz z rodzinami i wolontariuszami mieli okazje zobaczyć 

stolicę Włoch oraz odwiedzić Watykan. W planie wyjazdu znalazło się zwiedzanie Rzymu 

starożytnego, Bazylik Większych oraz wspaniałych zabytków, placów i fontann.  

Dzięki pomocy Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej Marzyciele wzięli udział w Audiencji 

Generalnej. Następnego dnia Mszę Świętą dla grupy odprawił ks. Prałat Paweł Ptasznik. 

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość modlitwy przy grobie Jana Pawła II, następnie zwiedzili 

Muzea Watykańskie.  
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Onet – Skrzynka Pełna Marzeń 

Fundacja Mam Marzenia rozpoczęła współpracę na zasadach partnerstwa z firmą ONET 

w marcu 2012 roku w ramach projektu Skrzynka Pełna Marzeń – Akcji Charytatywnej Poczty 

Onet. Część przychodów z e–maili reklamowych Onet Poczta przeznacza na realizację marzeń 

chorych dzieci. 

Co miesiąc Poczta Onet pomagała w realizacji marzeń chorych dzieci. W 2012 roku zostało 

spełnionych 8 marzeń, m.in. : Julii o placu zabaw, Adriana o wyjeździe do Legolandu, Maćka 

o wizycie w kraju Astrid Lingren, Tomka o przejażdżce bolidem, Juliana o łodzi wędkarskiej, 

Radka o remoncie malucha, Marcina o meczu FC Barcelony i Dawida o zwiedzeniu 

oceanarium. http://skrzynkapelnamarzen.pl/  

Sizeer 

Fundacja Mam Marzenie podjęła współpracę z Sizeer we wrześniu 2012 roku. Współpracę 

rozpoczęto od przygotowania i uruchomienia sprzedaży toreb papierowych, które każdy 

klient mógł nabyć przy kasie. Dochód został przeznaczony na realizację marzeń chorych 

dzieci. 

Dzięki środkom pochodzącym ze sprzedaży toreb udało się spełnić 4 marzenia: Eweliny 

o szaleństwie zakupowym w Galerii Bialej (oddział Białystok), Oli (oddział Łódź) i Damiana 

(oddział Trójmiasto) o lustrzankach i Klaudii (oddział Olsztyn) o X-boxie z telewizorem 

www.mammarzenie.sizeer.com     

T-Mobile 

2 wakacyjne miesiące, 60 dni wspólnego wysiłku i ponad 300 pracowników T-Mobile 

zaangażowanych w akcję T-Mobile dookoła świata. Wszystko po to by razem pokonać trasę 

równą długości równika, czyli 40 076 km i tym samym przekazać równowartość tej liczby na 

pomoc chorym dzieciom. 

Akcja T-Mobile dookoła świata to inicjatywa pracowników PTC, którzy od 2 lipca do 31 

sierpnia biegali i jeździli na rowerach rejestrując kilometry za pomocą aplikacji sportowej 

endomondo, która zliczała wszystkie pokonane kilometry. Cel: pokonanie trasy dookoła 

świata, został osiągnięty już w 29 dni rywalizacji. W trakcie całej, dwumiesięcznej przygody 

pracownicy okrążyli Ziemię ponad dwukrotnie i tym samym powiększyli pulę przekazanych 

środków. Dzięki zaangażowaniu pracowników, PTC przekaże kwotę 80.152,00 złotych (równą 

dwóm długościom równika) na spełnienie marzeń podopiecznych fundacji Mam Marzenie. 

Nadrzędnym celem nie była sama odległość, ale pomoc dzieciom, które tej pomocy najbardziej 

potrzebują. O wyborze fundacji zadecydowali zaangażowani w akcję pracownicy. 

http://skrzynkapelnamarzen.pl/
http://www.mammarzenie.sizeer.com/
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W 2012 roku udało się spełnić jedno marzenie z tej puli. Ola otrzymała wymarzony aparat 

fotograficzny, a jej zdjęcia wystawiono w galerii ZPAF. Marzenia za resztę kwoty będą 

spełnione w 2013 roku.  

Źródło: http://www.t-mobile-trendy.pl/artykul,3942,pracownicy_t-

mobile_dla_fundacji_mam_marzenie,wydarzenia,4.html 

 

1% podatku 

Fundacja Mam Marzenie posiada od 17 maja 2004 roku status Organizacji Pożytku 

Publicznego. Umożliwia to przekazywanie na rzecz FMM 1% podatku dochodowego. Odpisy 

od podatku są jednym z głównych źródeł finansowania działalności fundacji. W 2012 roku 

FMM otrzymała według informacji z Ministerstwa Finansów: 617.430,36 zł. 

 

Wartość 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz Fundacji Mam Marzenie. 

Kampania 1%  

Kampanię opracowała agencja Morski Studio Graficzne z Poznania, która przygotowała 

kreację i obsługę kampanii za darmo, a jedyne ponoszone koszty wynikały z kosztów 

podwykonawców. Pozyskiwaniem mediów ogólnopolskich podjął się warszawski dom 

mediowy Starcom – również pro bono. Kampania skierowana była do osób rozliczających 

swoje dochody, jak i biur rachunkowych. Założony budżet kampanii, to 70 tys. złotych brutto. 

Celem kampanii było: 

a) zachęcenie do świadomego rozliczenia i przekazania 1% na Fundację Mam Marzenie; 

b) budowanie wizerunku Fundacji Mam Marzenie. 

http://www.t-mobile-trendy.pl/artykul,3942,pracownicy_t-mobile_dla_fundacji_mam_marzenie,wydarzenia,4.html
http://www.t-mobile-trendy.pl/artykul,3942,pracownicy_t-mobile_dla_fundacji_mam_marzenie,wydarzenia,4.html
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Wydatki poniesione zostały na: 

1. zakup programu do rozliczeń PIT podwieszony na stronie www.mammarzenie.org; 

2. druk ulotek i plakatów 1% (ok. 2,1 tys. PLN) 

3. 16 oddziałom w całej Polsce przekazano łącznie 24 tys. PLN na działania lokalne. Oddziały 

prowadziły działania w mediach regionalnych, podczas akcji eventowych, bezpośrednie 

mailingi do biur rachunkowych i firm, reklama prasowa, internetowa, outdoor, reklama 

w środkach komunikacji miejskiej; 

4. Pozostałe środki zostały wykorzystane na reklamę prasową, tj. ogólnopolskie tytuły 

(miesięczniki, tygodniki, dzienniki - np. Olivia, Voyage, TV quide, Newsweek, Dom&Wnętrze) 

oraz reklamę w Internecie. 
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5. Informacje finansowe  

 

Fundacja Mam Marzenie jako organizacja zaufania społecznego realizuje swoje cele 

statutowe zgodnie z zasadą przejrzystości finansowej oraz przeznaczenia wszystkich 

zebranych środków na realizację dziecięcych marzeń. W Fundacji działają jedynie 

wolontariusze, dzięki czemu udaje się minimalizować koszty działalności bieżącej, do których 

należą: utrzymanie biura Fundacji w Krakowie wraz z obsługą, doradztwo prawne 

(świadczone przez Kancelarie DWL z Katowic), księgowość (ProAudit z Krakowa).  

Na podstawie sprawozdania finansowego FMM za rok 2012 przychód w wysokości 

2.526.949,60 zł, stanowiły: 

 darowizny pieniężne  – 1.285.173,52 zł; 

 wpłaty 1% podatku na rzecz OPP - 623.834,59 zł; 

 darowizny rzeczowe – 248.698,68 zł; 

 zbiórki publiczne - 284.283,44 zł; 

 nawiązki sądowe - 14.425,00 zł; 

 aukcje publiczne - 20.063,38 zł; 

 dotacje – 0,00 zł; 

 odsetki od rachunków bankowych - 27.102,52 zł; 

 różnice kursowe – 0,00 zł; 

 umorzone zobowiązania - 20.435,38 zł; 

 inne przychody - 2.933,09 zł. 

 

Koszty Fundacji Mam Marzenie wyniosły w 2012 roku 3.057.084,28 zł w tym: 

a) Koszty realizacji celów statutowych - 2.823.216,23zł; 

 Koszty spełniania marzeń - 2.135.865,21 zł; 

 Nadwyżka kosztów nad przychodami roku poprzedniego - 518.284,93 zł; 

 Koszty pozyskiwania funduszy - 97.920,14 zł; 

 Koszty kampanii 1% - 42.659,54 zł; 
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 Koszty szkoleń - 25.238,37 zł; 

 Pozostałe koszty - 3.248,04 zł; 

b) Koszty administracyjne - 207.246,82 zł; 

c) Pozostałe koszty - 19.515,40 zł; 

d) Koszty finansowe - 7.105,83 zł. 

 

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 1.191.841,64 zł składały się na 

nie: 

a) Aktywa trwałe - 48.566,92 zł; 

b) Aktywa obrotowe - 1.140.215,90 zł, w tym: 

 Należności krótkoterminowe - 236.735,66 zł; 

 Inwestycje krótkoterminowe - 903.480,24 zł; 

c) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 3.058,82 zł. 

Pasywa wynosiły: 1.191.841,64 zł, składały się na nie: 

a) Fundusze własne - 1.102.667,37 zł w tym: 

 Fundusz statutowy - 323.698,20 zł; 

 Wynik finansowy z lat poprzednich - 1.309.103,85 zł; 

 Wynik finansowy netto za rok obrotowy -  minus 530.134,68 zł; 

b) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 89.174,27 zł, w tym; 

 Zobowiązania krótkoterminowe - 86.099,27 zł; 

 Rezerwy na zobowiązania - 3.075,00 zł.; 

 

Fundacja Mam Marzenie posiadała na dzień 31.12.2012 roku środki pieniężne w kwocie 

903.480,24 zł zgromadzone na rachunkach bankowych w banku ING. 

 

Fundacja Mam Marzenie nie realizuje żadnych odpłatnych świadczeń oraz nie prowadzi 

działalności gospodarczej. Zgodnie z § 7 pkt. 5a Statutu Fundacji Mam Marzenie, Zarząd nie 
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może udzielać żadnych pożyczek. W mijającym roku FMM nie objęła w roku sprawozdawczym 

udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, obligacji, nie nabyła nieruchomości.  

W marcu 2012 roku Fundacja Mam Marzenie otrzymała od Centrum Handlowego Bonarka 

City Center samochód osobowy KIA RIO o wartości 52.196,50, który stanowi środek trwały 

otrzymany na podstawie umowy darowizny. 

Fundacja rozliczyła wszystkie zobowiązania podatkowe związane z jej działalnością, złożyła 

również deklaracje podatkowe CIT-8 za 2011 rok – 2 kwietnia 2012 roku. 

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe 

Nie przeprowadzono w okresie sprawozdawczym żadnej kontroli działalności FMM.  

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych nr 28/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku Fundacja 

Mam Marzenie otrzymała zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem zebranych środków na spełnianie marzeń dzieci 

cierpiących na choroby zagrażające życiu. W wyniku ogólnopolskiej zbiórki publicznej 

zebrano:  

- 147 854,97 zł – zbiórka do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych; 

- 135 298,47 zł – zbiórka darów rzeczowych. 
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