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Sprawozdanie z działalności Fundacji Mam Marzenie za rok 2013, sporządzone dla organów nadzoru 
prawnego, oraz jako informacja dla osób zainteresowanych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd 
FMM dnia 30.03.2014 roku, zatwierdzone przez Radę Programową dnia 30.03.2014 roku. Zamieszczone na 
stronie internetowej www.mammarzenie.org 31.03.2014 roku. 

 

http://www.mammarzenie.org/


 

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. 

Drugim celem Fundacji jest skupianie osób pragnących bezinteresownie pracować dla 

dobra innych. Od początku działalności główny ciężar realizacji misji statutowej spoczywa na 

wolontariuszach. W każdym województwie promujemy idee spełniania marzeń chorych dzieci 

i znajdujemy ludzi, którzy chcą włączyć się w naszą działalność. Obecnie żadna z osób 

realizujących marzenia dzieci, reprezentujących Fundację nie otrzymuje wynagrodzenia. 

Jesteśmy dumni, że wszyscy w naszej organizacji są wolontariuszami. 

Trzecim obszarem działalności Fundacji jest promocja i profilaktyka zdrowia. Od pięciu 

lat realizując marzenie Krystiana organizujemy Dzień Marzeń, w trakcie którego we 

wszystkich oddziałach prowadzone są badania profilaktyczne dzieci pod kątem wczesnego 

wykrywania chorób nowotworowych. Przy współpracy z lekarzami onkologami i pediatrami 

staramy się zwrócić uwagę rodziców na wczesne objawy chorób nowotworowych. 

W 2013 roku Fundacja Mam Marzenie obchodziła swoje 10. urodziny. Te 10 lat było   

bardzo intensywnym okresem dla naszej organizacji, rozpoczynaliśmy od trzech oddziałów 

w całym kraju i kilku marzeń realizowanych w ciągu roku. Obecnie funkcjonuje 16 oddziałów 

po jednym w każdym województwie, spełniających ponad 600 marzeń w ciągu roku. Od 

początku istnienia udało się zrealizować 5048 dziecięcych marzeń. 

 

 



 

2.Działalność statutowa Fundacji Mam Marzenie w 2013 roku. 

 

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. 

 

Wykres 1. Ilość spełnionych marzeń przez Fundację Mam Marzenie w latach 2003-2013. 

 

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 

/wzrost o 52 marzenia/ 

Chciałbym/chciałabym zobaczyć … ( np. Rzym, Disneyland, wyjechać nad morze, zobaczyć 

Giewont, łowić ryby nad morzem) - 91 marzeń /spadek o 10 marzeń/ 

Chciałbym/chciałabym spotkać … (np. Leo Messiego, Roberta Makłowicza, zespół One 

Direction, Justina Biebera, Paula Wesleya) - 34 marzenia / spadek o 3 marzenia/ 

Chciałbym/chciałabym być… (np. wróżką, księżniczką, policjantem, rycerzem, poetą) - 14 

marzeń /spadek o 11 marzeń/ 

 

 



 

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

 

Wykres 2. Podział ilości spełnionych marzeń w 2013 na poszczególne kategorie. 

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. Spora część marzeń 

z tej kategorii zrealizowana została ze środków przekazanych oddziałom w związku z 10. 

Urodzinami Fundacji Mam Marzenie. 

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.    

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 

spełnieniem marzenia  zająć oddział, na terenie którego znajduje się miejsce leczenia dziecka. 

Ilość marzeń spełnionych przez poszczególne oddziały przedstawia kolejny wykres: 

 

Wykres 3 Ilość marzeń spełnionych przez oddziały Fundacji Mam Marzenie w 2013 roku 



 

Rozkład poszczególnych kategorii w oddziałach został zilustrowany poniższą tabelą: 

Lp Oddział 
Fundacji 

Chciałbym 
dostać…. 

Chciałbym 
zobaczyć… 

Chciałbym 
zostać… 

Chciałbym 
spotkać… 

1 Białystok 
 

26 1 3 2 

2 Bydgoszcz 
 

22 1 5 4 

3 Gorzów 
Wielkopolski 

23 0 5 1 

4 Katowice 
 

62 5 11 2 

5 Kielce 
 

14 0 0 1 

6 Kraków 
 

57 0 6 0 

7 Lublin 
 

35 0 2 2 

8 Łódź 
 

22 0 7 2 

9 Olsztyn 
 

14 0 6 2 

10 Opole 
 

18 0 1 2 

11 Poznań 
 

57 2 11 2 

12 Rzeszów 
 

9 0 0 0 

13 Szczecin 
 

14 0 5 1 

14 Trójmiasto 
 

53 0 3 2 

15 Warszawa 
 

80 5 13 8 

16 Wrocław 
 

33 0 13 3 

Razem 539 14 91 34 
 

 



 

 

Wykres 4 Porównanie ilości spełnionych marzeń przez oddziały Fundacji Mam Marzenie w latach 2011-2013. 

Dzięki wolontariuszom Fundacji Mam Marzenie w 2013 roku udało nam się wywołać uśmiech 

na twarzach 678 dzieci. Ogromne zaangażowanie wolontariuszy w poszukiwanie sponsorów 

oraz współpraca z ogólnopolskimi sponsorami zaowocowały kolejnym rekordem. Jak co roku 

najwięcej marzeń zrealizował oddział Warszawa – 106; na drugim miejscu w tym roku znalazł 

się oddział Katowice z 80 spełnionymi marzeniami (wzrost o 28 marzeń), na trzecim jak przed 

rokiem Poznań – 72 marzenia (wzrost o 4 marzenia). W 2013 roku najmniej marzeń udało się 

zrealizować w oddziale Rzeszów – 9 marzeń, Kielce – 15 marzeń, Szczecin – 20 marzeń. 

Pomimo kryzysu gospodarczego aż 10 oddziałów zanotowało wzrost ilości spełnionych 

marzeń, największy wzrost zanotował oddział Katowice – 28 marzeń więcej, oddział Łódź – 17 

marzeń więcej, Trójmiasto o 10 marzeń więcej. Sześć oddziałów spełniło mniej marzeń niż w 

2012 roku, największy spadek ilości spełnionych marzeń odnotował oddział Kraków – 16 

marzeń, Rzeszów – 14 marzeń mniej, Białystok – 10 marzeń mniej. 

Fundacja Mam Marzenie zajmuje się jedynie realizacją marzeń dzieci tj. nieodpłatną 

działalnością pożytku publicznej. Nie realizuje żadnych odpłatnych świadczeń dla swoich 

podopiecznych. 

 

 

 

 



 

3.Struktura organizacyjna Fundacji Mam Marzenie. 

 

Fundacja Mam Marzenie skupia ludzi pragnących bezinteresownie spełniać marzenia 

dzieci. Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja musi posiadać dwa niezależne organy 

zarządzające. Zgodnie z zapisami Statutu organami FMM są Rada Programowa jako organ 

nadzoru oraz Zarząd jako organ kierujący pracami Fundacji i zarządzający jej majątkiem. 

Rada Programowa – jest organem nadzorczym, który czuwa nad realizacją celów 

statutowych Fundacji Mam Marzenie. Członkowie Rady wyznaczają kierunek rozwoju Fundacji, 

przyjmują sprawozdania z działalności, merytoryczne z działalności pożytku publicznego oraz 

finansowe, nadzorują wydatkowanie środków finansowych. Rada Programowa nadaje również 

tytuł Przyjaciela Fundacji osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji. 

W skład Rady Programowej IV kadencji na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodzili: 

Przewodnicząca – dr Teresa Weber 

Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Łaszcz 

Członek Rady – prof. dr hab. Alicja Chybicka 

Członek Rady - Małgorzata Kożuchowska 

Członek Rady – Wojciech Skorupski 

W 2013 roku odbyły się dwa  posiedzenia Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie: 

- 24.03.2013 – Rada Programowa przyjęła zmiany w Regulaminie FMM, zatwierdziła również 

sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012. 

- 15.12.2013 – Rada Programowa zapoznała się z sytuacją finansową Fundacji Mam Marzenie, 

przedstawiono również plan kampanii 1% oraz działalności w 2014 roku. 

Rada Programowa Fundacji Mam Marzenie w 2013 roku podjęła następujące uchwały: 

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 01/RP/2013 z dnia 24 marca 2013 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Fundacji Mam Marzenie; 

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 02/RP/2013 z dnia 24 marca 2013 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji Mam Marzenie w 2012 roku; 

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 03/RP/2013 z dnia 24 marca 2013 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego w 2012 

roku; 

- Uchwała Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie nr 04/RP/2013 z dnia 24 marca 2013 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Mam Marzenie za rok 2012; 



 

Zarząd – jest organem odpowiadającym za bieżące kierowanie działalnością Fundacji 

Mam Marzenie, wypełnianie celów statutowych oraz czuwanie nad ich realizacją przez 

wszystkie oddziały. Członkowie Zarządu odpowiedzialni są za majątek Fundacji, pozyskanie 

ogólnopolskich sponsorów, realizację obowiązków sprawozdawczych ciążących na organizacji 

pożytku publicznego, dbanie o zapewnienie przejrzystości finansowej i merytorycznej FMM. 

Członkowie Zarządu są również opiekunami oddziałów Fundacji, dokonują wykładni zapisów 

Regulaminu FMM oraz podpisują porozumienia o współpracy z wolontariuszami. 

W skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2013 wchodzili: 

Prezes Zarządu– Anna Żórawska /wolontariusz o. Warszawa/ 

Wiceprezes Zarządu – 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 2013 roku odbyły się 4 takie spotkania: 

- 24.03.2013 /Warszawa/ – Zarząd Fundacji przyjął zmiany w Regulaminie FMM, omówiono 

również kampanię 1%. Przyjęto sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 

rok 2012. Członkowie Zarządu opracowali również projekt budżetu Fundacji w 2013 roku. 

- 3-4.08.2013 /Błażejewko/ - dwudniowe posiedzenie Zarządu było okazją do oceny pracy 

poszczególnych oddziałów, przygotowania oferty dla sponsorów strategicznych oraz 

omówieniem projektów kampanii 1% w 2014 roku. 

- 6.09.2013 /Kraków/ - w przededniu zjazdu Koordynatorów odbyło się posiedzenie Zarządu 

w Krakowie, głównym tematem spotkania było omówienie planu zjazdu oraz sytuacja bieżąca 

w oddziałach. 

- 15.12.2013 /Warszawa/ - Zarząd Fundacji przed zakończeniem roku podsumował 

działalność Fundacji, przede wszystkim pod kątem finansowym. Omówiono plan pracy na 

kolejny rok oraz projekty współpracy ze sponsorami FMM. Zarząd przyjął również uchwały 

dotyczące realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Fundacji. 

Zarząd Fundacji Mam Marzenie w 2013 roku podjął następujące uchwały: 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 01/Z/2013 z 24 marca 2013 w sprawie zmian 

w Regulaminie Fundacji Mam Marzenie; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 02/Z/2013 z 24 marca 2013 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji Mam Marzenie w 2012 roku; 



 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 03/Z/2013 z 24 marca 2013 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego w 2012 roku; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 04/Z/2013 z 24 marca 2013 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji Mam Marzenie w 2012 roku; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 05/Z/2013 z 3 sierpnia 2013 w sprawie 

określenia wartości zwrotu za dojazdy dla wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 06/Z/2013 z 15 grudnia 2013 w sprawie 

realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu;  

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 07/Z/2013 z 15 grudnia 2013 w sprawie 

realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i wprowadzeniu Polityki 

Rachunkowości Fundacji Mam Marzenie; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 08/Z/2013 z 15 grudnia 2013 w sprawie 

procedury postępowania w przypadku kradzieży środków finansowych w trakcie realizacji 

celów statutowych przez wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 09/Z/2013 z 15 grudnia 2013 w sprawie 

kwalifikacji kwot z realizacji marzeń w latach 2003-2010; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 10/Z/2013 z 15 grudnia 2013 w sprawie 

kwalifikacji kosztów realizacji marzeń w latach 2003-2010; 

- Uchwała Zarządu Fundacji Mam Marzenie nr 11/Z/2013 z 15 grudnia 2013 w sprawie 

kwalifikacji zobowiązań Fundacji Mam Marzenie; 

 

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, 

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 oraz prowadzenia dokumentacji Fundacji. 

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 /do 01.08.2013/ 
p.o.  Katarzyna Bzdzion /do 01.08.2013/ 

6 Kraków 
 

14.06.2003 Elżbieta Wróbel /do 31.01.2013/ 
Katarzyna Bzdzion /od 01.02.2013/ 

7 Lublin 
 

09.04.2006 Natalia Kulig 

8 Łódź 
 

20.12.2005 Dorota Balcerak /do 18.04.2013/ 
Mateusz Kucharski /od 18.04.2013/ 

9 Olsztyn 
 

29.06.2007 Magdalena Świtalska 

10 Opole 
 

21.11.2007 Daria Ziemba 

11 Poznań 
 

14.06.2003 Sylwia Furmaniak 

12 Rzeszów 
 

26.09.2006 Ewelina Hanus /do 31.01.2013/ 
Kamil Kopala /od 01.02.2013 do 30.11.2013/ 
p.o. Aneta Róg /od 01.12.2013/ 

13 Szczecin 
 

25.06.2005 p.o. Monika Piaskowska /do 31.01.2013/ 
Joanna Klimowicz /od 01.02.2013/ 

14 Trójmiasto 
 

20.02.2009 Joanna Werner /do 31.01.2013/ 
Klaudia Suliborska /od 01.02.2013/ 

15 Warszawa 
 

14.06.2003 Magdalena Zagrajek 

16 Wrocław 
 

17.01.2005 Alicja Siatka 

/ stan na 31.12.2013/ 



 

Wolontariusze FMM stanowią jej największą siłę i są motorem napędowym całej 

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

wolontariusz z potrzeby serca chce 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 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. 

Fundacja prowadzi szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy, w tym roku działało 

u nas 358 przeszkolonych wolontariuszy. Wśród naszych wolontariuszy dominują osoby 

pełnoletnie, było ich 389. Pozostali wolontariusze działają w naszej organizacji na podstawie 

zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

W Fundacji przeważają osoby pracujące, których jest 220, 173 wolontariuszy obecnie 

uczy się lub studiuje. Zaledwie 23 wolontariuszy w całej Polsce to osoby będące obecnie na 

rencie, emeryturze lub osoby bezrobotne. 

 

Wykres 5. Liczba wolontariuszy w oddziałach Fundacji Mam Marzenie w 2013 roku. 



 

4.Działalność promocyjna oraz sponsoring Fundacji Mam Marzenie 

w 2013 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. 

10. Urodziny Fundacji Mam Marzenie. 

Obchody 10. Urodzin Fundacji Mam Marzenie rozpoczęły się 8 czerwca o godzinie 11 na 

Małym Rynku w Krakowie. Miejsce to na kilka godzin zamieniło się w prawdziwą Krainę 

Marzeń. Wolontariusze przygotowali dla przybyłych dzieci place zabaw, gdzie razem z nimi 

tworzyli: zaczarowany las, indiańską wioskę oraz miejsce zaczarowanych rysunków. Oprócz 

tego była dostępna dla wszystkich trampolina, lotki, bodypainting, wata cukrowa, bańki 

mydlane – i to wszystko zupełnie za darmo. Wolontariusze przebrali się w postacie z bajek, aby 

każdy przybyły poczuł się jak w Krainie Marzeń. Na tę okazję przygotowano Aleję Spełnionych 

Marzeń – 10 obrazów przedstawiających dziesięć najpiękniejszych marzeń w historii 

organizacji. Koło namiotu Fundacji Mam Marzenie również działo się wiele i zmieniały się tylko 

zabawy: odbyły się warsztaty muzyczne z zespołem YAGNA, nauka tańca z grupą taneczną V.I.P., 

pokaz pierwszej pomocy z Małopolską Policją, a także wykład o bezpieczeństwie dla dorosłych. 

Podczas imprezy można było zawiesić swoje marzenie na przygotowanym drzewku marzeń, 

które zostało posadzone koło centrum handlowego Bonarka (partnera Fundacji) oraz wpisać 

się do pamiątkowej księgi gości. W uroczystościach brały udział także zaprzyjaźnione fundacje 

– przy okazji bawiąc się z dziećmi promowały swoją działalność. O godzinie 15 spełniło się 

marzenie Klaudii, która dostała laptop po czym odbył się przemarsz przez ulice Starego Miasta 

z hasłem Fundacji „Uwierz w marzenia, na nie nigdy nie jest za późno”. Po powrocie na Mały 

Rynek wypuszczono baloniki marzeń z helem w górę, a następnie podzielono tort – 

przygotowany dla 500 osób. 

        

 



 

       

       

W międzyczasie uroczyste obchody odbywały się także w centrum handlowym Bonarka, 

gdzie Fundacja przygotowała dla przybyłych dzieciaków dmuchany zamek oraz suchy basen z 

kulkami. Nie zapomniano także o tych, którzy nie mogli przybyć do tych dwóch miejsc. 

Wolontariusze odwiedzili podopiecznych Fundacji w szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. 

Całość tej części imprezy zakończyła się o godzinie 16, aby o godzinie 19 rozpocząć  koncert w 

klubie Lizard King przy ul. Św. Tomasza w Krakowie. 

  

 

 

 



 

To tam odbył się wieczór wspomnieniowy, gdzie podsumowano dotychczasową 

działalność Fundacji. Całość poprowadziła ambasador Fundacji Mam Marzenie – Małgorzata 

Kożuchowska wraz z prezesem Anną Żórawską i wiceprezesem Karoliną Adamską. W trakcie 

koncertu było wiele wspomnień, archiwalnych materiałów video oraz refleksji zaproszonych 

gości. Na scenie spełniły się trzy kolejne marzenia: Asia dostała lustrzankę, Aleksander rower 

BMX, a Karina pojechała do Disneylandu. Na scenie pojawili się także sponsorzy, którzy 

przyczynili się już niejednokrotnie do spełniania marzeń – obecni byli przedstawiciele firmy 

Onet, centrum handlowego Bonarka oraz firmy Sizeer. Podczas tego wieczoru nie udało się 

zliczyć chwil wzruszeń … Pomiędzy wspomnieniami można było usłyszeć zespół Yagna, 

Katarzynę Sochacką oraz podziwiać grupę taneczną Escape oraz Kabaret Leyek. 

                 

      

Następnego dnia o godzinie 13:15 w kościele św. Krzyża odbyła się uroczysta Msza 

Święta w intencji Marzycieli, wolontariuszy, wszystkich darczyńców i przyjaciół Fundacji Mam 

Marzenie - w której wzięli udział wszyscy przedstawiciele Fundacji. Podczas Mszy Świętej 

wręczono pisemne  błogosławieństwo od papieża Franciszka. 

 



 

Ogólnopolski Dzień Marzeń 

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. Uczestnicy mogli również wziąć udział w kursach 

pierwszej pomocy zorganizowanych przez Ratownictwo Medyczne. Badania oraz konsultacje 

mogły się odbyć dzięki życzliwości władz szpitali, szkół, domów kultury, kawiarni, gdzie 

odbywały się badania oraz dzięki pomocy opieki medycznej, która je przeprowadzała. 

              

Ogólnopolski Dzień Marzeń nie ma tylko wymiaru profilaktycznego, ale również 

magiczny i bajkowy. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji między innymi: malowanie 

buziek, pokaz ogromnych baniek mydlanych, słuchanie bajek, a także możliwość przebrania się 

w jedną z ulubionych bajkowych postaci. W wielu miastach zorganizowane były także występy 



 

artystów, rycerzy, koncerty np. orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic, pokazy 

wozów strażackich, iluzjonistów, spotkania z bajkowymi postaciami, mecze piłki nożnej oraz 

wiele, wiele innych atrakcji. Również same dzieci mogły pokazać swoje umiejętności i talenty 

zarówno wokalne, jak i taneczne czy plastyczne, np. w konkursie „Mój Dzień Marzeń”. 

W Olsztynie zaangażowano samych zainteresowanych z okolicznych przedszkoli do 

udziału w akcji, którzy świetnie się w tej roli odnaleźli. Celem było uświadamianie rodziców 

i nauczycieli jak ważne są marzenia, oraz jak ważna jest dziecięca profilaktyka zdrowotna oraz 

wiedza na temat objawów nowotworowych. W ramach projektu wszyscy pracownicy 

przedszkola zostali zapoznani z listą objawów, które mogą być zwiastunami choroby 

nowotworowej. Ulotki na ten temat rozdawały dziewczynki z grupy 6 – latków przebrane za 

pielęgniarki. Akcja była promowana pod hasłem „Profilaktyka to metoda taka by mieć 

zdrowego przedszkolaka”. 

Przy tej wyjątkowej okazji zostało spełnione kilka marzeń podopiecznych Fundacji: 

w Białymstoku, Michał dostał upragniony laptop, w Trójmieście - 16-letnia Natalia otrzymała 

swoją wymarzoną konsolę Playstation 3 Move, w Katowicach spełniło się marzenie 4-letniego 

Kamilka, który marzył o czerwonym rowerku BMX. Natomiast w Szczecinie ten dzień stał się 

niezapomniany dla Marzycielki – Moniki. W Dniu Marzeń zostały wręczone Monice bilety na 

wymarzony koncert, jej ulubionego zespołu – One Direction. 

Ogólnopolski Dzień Marzeń nie mógłby powstać bez ogromnego wsparcia dobrych ludzi, 

którym zależy na najważniejszym marzeniu, jakim jest zdrowie najmłodszych. Dzięki pomocy 

finansowej sponsorów, dzięki władzom szpitali, lekarzom, pielęgniarkom można było 

przebadać mnóstwo dzieci. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz przyjaciół Fundacji Mam 

Marzenie oraz zaprzyjaźnionych fundacji, jak w Bydgoszczy dr. Clowna oraz Fundacji DKMS 

z Lublina, ten dzień był tak świetnie zorganizowany, pełen fantastycznych niespodzianek. 

Ponadto artyści dbali o to, by badania nie kojarzyły się wyłącznie ze stresem i  długim 

czekaniem w poczekalni. Miejmy nadzieję, że następny, VI Ogólnopolski Dzień Marzeń okaże 

się takim samym sukcesem. 

                                

 

 



 

Wielka Charytatywna Gala Fundacji Mam Marzenie 

 IX Wielka Charytatywna Gala Fundacji Mam Marzenie odbyła się 21 grudnia 2013 roku w Auli 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Na Gali charytatywnie wystąpili: Kasia K8 Rościńska, Rafał Sekulak (finalista The Voice of 

Poland), Daniel Moszczyński wykonujący fundacyjny hymn „Przyjaźń", duet skrzypcowy 

Violladies, chór gospel Gospel Joy, Fismoll, Modesta Pastiche oraz Audiofeels. Gospodarzami Gali 

byli: Małgorzata Kożuchowska oraz Tomasz Karolak. 

Podczas Gali spełnione zostały dwa marzenia. Keyboard otrzymał Marzyciel z oddziału Lublin, 

4-letni Mikołaj (sponsor: Góry Marzeń), a profesjonalny wzmacniacz sceniczny trafił do 

Marzyciela z oddziału Gorzów, 17-letniego Mikołaja (sponsor: Apexim S.A.). Mikołaj, ze względu 

na stan zdrowia nie mógł być obecny na Gali. Marzenie odebrała mama Marzyciela. 

Na scenie wręczono tradycyjnie honorowe akty adopcji. W tym roku Fundację wspomogli: TPA 

Horwath, Biuro Podróży Itaka, Europejskie Centrum Odszkodowań, Yes, Dramers, MK Cafe, Vox 

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

Podczas IX Wielkiej Charytatywnej Gali wręczono najwyższe odznaczenia fundacyjne, 

Marzenki. W tym roku trafiły one do przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, zakładów pracy, tj. do 

wolontariuszy nie związanych bezpośrednio z Fundacją Mam Marzenie, a pomagających 

spełniać marzenia naszych podopiecznych. 

Podczas Gali zlicytowano bombkę z podpisem Leszka Możdżera za 3 000 zł oraz koszulkę 

z podpisem Christiano Ronaldo za 10 000 zł. Łączny zysk z Gali to kwota: 82 703,36 zł.                      

 

        

 

 



 

Koncert Magia Marzeń IV 

14 października 2013 roku w Teatrze Roma w Warszawie odbyła się czwarta edycja 

koncertu „Magia Marzeń”. Wydarzenie poprowadziła ambasador Fundacji Mam Marzenie- 

Małgorzata Kożuchowska wraz z Tomaszem Karolakiem. Koncert otworzył nasz podopieczny 

Patryk Filipiak, odgrywając na pianinie przepiękny utwór L. Cohena „Halleluyah”. Na scenie 

pojawiła się także główna bohaterka wcześniej wyświetlonego filmu. Ola wbiegając na scenę 

zaczarowała wszystkich gości. 

Jak co roku koncert był pełen emocji. Na deskach teatru zobaczyliśmy formację 

„Shadow” z Akademii Tańca Marcina Hakiela. Tancerze zaprezentowali trzy rewelacyjne układy 

tańcząc do utworów Mateusza Krautwursta (artysta nie mógł pojawić się na koncercie) oraz 

AreQue. Publiczność mogła bawić się w towarzystwie znakomitych artystów takich jak Rafał 

Brzozowski, zespół Pectus, zespół Future Folk AreQue oraz Zespół Bębniarski „Mali” z Domu 

Sztuki SBM „Jary”. Wspaniały utwór „Wspomnienia” związany nieodzownie z koncertem 

„Magia Marzeń” wykonany został przez Chór Sound'n'Grace - wykonanie piosenki poruszyło 

serca wielu osób. 

Do teatru przebyła także podopieczna fundacji z oddziału Lublin - Marta. Na scenie 

zostało spełnione jej największe marzenie - dostała perkusję. Realizacja marzenia odbyła się 

dzięki sponsorowi firmie Energetyczne Centrum. 

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni sponsorzy, którzy otrzymali wyróżnienia 

za wsparcie Fundacji. Podziękowaliśmy firmom T-Mobile, MEC, Energetycznemu Centrum S.A, 

Szkole Podstawowej nr 341 im. „Twórców Literatury Dziecięcej” w Warszawie, portalowi Onet, 

Kasi Kaczmarek i Piotrowi Dziemdzieli. Partnerom: Teatrowi Muzycznemu Roma, firmie 

Elpiano, Szkole Wizażu Beauty- Art, firmie Gift-Pol, Domowi Sztuki SBM „Jary”, Akademii Tańca 

Marcina Hakiela, firmie LuxMed, telewizji TTV oraz wolontariuszom Fundacji Mam Marzenie. 

Organizując „Magię Marzeń” każdego roku staramy się, aby wydarzenie było wyjątkowe 

i pełne pozytywnych emocji. Mamy nadzieje, że i tak było w tym razem. 

          

 



 

Onet – Skrzynka Pełna Marzeń 

Skrzynka Pełna Marzeń to akcja Poczty Onet i Fundacji Mam Marzenie rozpoczęta w 2012 roku 

polegająca na spełnianiu marzeń chorych dzieci wspólnie z użytkownikami skrzynki onet.pl. 

W 2013 roku Grupa Onet przekazała na realizację marzeń kwotę 74 360,64 zł. Dzięki tej sumie 

spełniliśmy 5 marzeń w 2013 roku. 

Sizeer 

Firma SIZEER to partner Fundacji od 2012 roku. W 2013 roku firma Marketing Investment 

Group  zarządzająca SIZEER przekazała na realizację marzeń kwotę 108 335,50 zł. Kwota ta 

stanowi dochód uzyskany ze sprzedaży toreb dostępnych we wszystkich sklepach sieci Sizeer. 

Dzięki tej współpracy tylko w 2013 roku spełniliśmy 14 marzeń. Firma Sizeer promuje 

również wśród swoich pracowników działalność Fundacji, przedstawiciele firmy uczestniczą 

w realizacji marzeń, jak również byli obecni w czasie obchodów 10 urodzin FMM. 

T-Mobile 

Firma T-Mobile to partner Fundacji od 2012 roku. W 2013 roku firma przekazała na realizację 

marzeń kwotę 80 152,00 zł. Dzięki tej sumie spełniliśmy 20 marzeń w 2013 roku. 

W większości zrealizowanych dzięki tej akcji marzeń brali udział pracownicy firmy T-Mobile, 

którzy osobiście mogli przekonać się jak ważne jest spełnianie marzeń dzieci szczególnie 

w czasie choroby. 

Pod koniec 2013 roku zorganizowaliśmy wspólnie akcję Kartka Marzeń, której efekty poznamy 

w 2014 roku. 

Mercedes Trophy 

Po raz piąty w ramach Turnieju Mercedes Trophy Fundacja Mam Marzenie otrzymała 27 777 zł 

na spełnienie marzeń dzieci. Organizatorzy Turnieju przekazują naszej organizacji wpisowe 

opłacane przez jego uczestników. Dzięki tym środkom tylko w tym roku udało nam się spełnić 

10 dziecięcych marzeń. Zostały one zrealizowane w ramach obchodów 10.urodzin Fundacji 

Mam Marzenie.   

ITAKA 

Od 2012 roku Fundacja Mam Marzenie współpracuje z Biurem Podróży Itaka. W ramach tej 

współpracy organizując wyjazdy Marzycieli możemy korzystać z 50% rabatu na zakup 

wszystkich wycieczek z oferty Itaki. Tylko w tym roku udało się zorganizować 9 takich 

wyjazdów, które były spełnieniem marzenia 14 naszych podopiecznych. Nikola i Igor mieli 

możliwość popływać z delfinami, Disneyland zwiedzili m.in: Martyna, Dominika, Mikołaj, Kuba, 

Wiktoria i Zuzia, w miejscowości Lioret de Mar odpoczywały Kamila i Wiktoria. Wartość 

otrzymanego przez nas rabatu to 56 635,00 zł.   

 



 

Energetyczne Centrum 

Dzięki współpracy z Energetycznym Centrum S.A. w ubiegłym roku spełniliśmy 11 marzeń, 

z  czego aż 7 było spełnionych podczas trasy koncertowej Lata z Radiem. Na każdej z realizacji 

obecne były media, dzięki którym każdorazowo ukazywały się informacje w lokalnej prasie, 

telewizji i radiu. Umowa współpracy z Energetycznym Centrum opiewa na kwotę 35 000 zł. Do 

wykorzystania pozostało nam 5 000 zł, dzięki czemu spełnimy 2 dodatkowe marzenia na 

początku 2014 r. 

     

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 2013 roku FMM 

otrzymała według informacji z Ministerstwa Finansów: 517 894,78 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 poniesione koszty wynikały 

z kosztów podwykonawców. Wydrukowane zostały ulotki i plakaty. Powstał spot do emisji w 

Internecie i telewizji (dzięki materiałom video nagranym przez szczeciński oddział Fundacji) 

oraz spot radiowy z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej. 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 wyniósł niecałe 60 tys. złotych brutto. 

Celem kampanii było: 

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

b) budowanie wizerunku Fundacji Mam Marzenie. 

 

Wydatki poniesione zostały na: 

1. druk ulotek i plakatów 1% (3.567 zł) 

2. 16 oddziałom w całej Polsce przekazano łącznie 26.615 zł 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; 

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

(miesięczniki, tygodniki, dzienniki - np. Polityka, Forum, Wprost, M jak Mieszkanie. M jak 

Mama. Charaktery, Uważam Rze, Wiatr, Angora, Super TV, TeleMax, Kurier TV) oraz reklamę w 

Internecie (banery na portalach, mailingi); 

4. Przygotowany został spot radiowy i telewizyjny – wyświetlany w lokalnych mediach, a także 

jako reklama w salonikach prasowych na wyświetlaczach LCD oraz w programach Discovery 

(pro bono); 

5. Dodatkowo zamieszczona została reklama w środkach komunikacji miejskiej (autobusy) 

w wybranych miastach; 

6. Jeden z partnerów strategicznych FMM - firma Sizeer - na własny koszt wydrukował 

i dystrybuował w sieci sklepów sportowych na terenie całej Polski ulotki 1%; 

 

 



 

Struktura wydatków ogólnopolskich (z pominięciem kosztów oddziałowych i druków): 

autobusy; 8 009,76 zł

ekrany LED; 3 690,00 zł

Internet; 9 414,46 zł

Mailingi; 5 867,97 zł

inne; 761,80 zł

prasa; 2 073,78 zł

 

 

     

 

 



 

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 2013 przychód w wysokości 

2.410.260,80 zł, stanowiły: 

darowizny pieniężne  – 1.471.998,27zł; 

wpłaty 1% podatku na rzecz OPP - 520.344,98 zł; 

darowizny rzeczowe – 102.882,02 zł; 

zbiórki publiczne - 301.667,13 zł; 

nawiązki sądowe - 10.900,00 zł; 

aukcje publiczne - 2.468,40 zł; 

dotacje – 0,00 zł; 

odsetki od rachunków bankowych - 19.864,80 zł; 

różnice kursowe – 0,00 zł; 

umorzone zobowiązania - 20.522,51 zł; 

inne przychody - 0,05 zł. 

 

Koszty Fundacji Mam Marzenie wyniosły w 2013 roku 2.851.581,88 zł w tym: 

a)Koszty realizacji celów statutowych - 2.612.365,99 zł; 

Koszty spełniania marzeń - 1.894,657,14 zł; 

Nadwyżka kosztów nad przychodami roku poprzedniego - 530.134,68 zł; 

Koszty pozyskiwania funduszy - 115.955,30 zł; 

Koszty kampanii 1% - 53.406,23zł; 

Koszty szkoleń - 17.802,64 zł; 



 

Pozostałe koszty – 239.215,89 zł; 

b)Koszty administracyjne - 227.458,07zł; 

c)Pozostałe koszty - 4.680,16zł; 

d)Koszty finansowe - 7.077,66 zł. 

 

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 1.281.652,99 zł składały się na 

nie: 

a)Aktywa trwałe - 35.667,64 zł; 

b)Aktywa obrotowe - 1.239.354,20 zł, w tym: 

Należności krótkoterminowe - 128.450,79 zł; 

Inwestycje krótkoterminowe - 1.110.903,41 zł; 

c)Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 6.631,15 zł. 

Pasywa wynosiły: 1.281.652,99 zł, składały się na nie: 

a)Fundusze własne - 1.231,868,33 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 400.933,72 zł; 

b)Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 49.784,66 zł, w tym; 

Zobowiązania krótkoterminowe - 46.463,66 zł; 

Rezerwy na zobowiązania - 3.321,00 zł.; 

 

Fundacja Mam Marzenie posiadała na dzień 31.12.2013 roku środki pieniężne w kwocie 

1.110.903,41 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 

może udzielać żadnych pożyczek. W mijającym roku FMM nie objęła w roku sprawozdawczym 

udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, obligacji, nie nabyła również 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. Auto wykorzystywane jest do przejazdów 

wolontariuszy na poznania i spełnienie marzeń. W 2013 roku korzystali z niego wolontariusze 

oddziałów: Katowice, Kraków, Wrocław. 

Fundacja rozliczyła wszystkie zobowiązania podatkowe związane z jej działalnością, złożyła 

również deklaracje podatkowe CIT-8 za 2012 rok – 27 marca 2013 roku. 

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe 

Nie przeprowadzono w okresie sprawozdawczym żadnej kontroli działalności FMM. 

Na podstawie Decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 31/2013 z 22 stycznia 2013 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: 

- 147 317,12 zł – zbiórki do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych; 

- 154 350,01 zł – zbiórka darów rzeczowych. 
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