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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

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 faksu 12 426 31 11 

E-mail 

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 

za rok 2015 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)  
 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Anna Żórawska Prezes Zarządu TAK 

Karolina Adamska Wiceprezes Zarządu TAK 

Wiesława Borysiak Członek Zarządu TAK 

Jacek Owczarz Członek Zarządu TAK 

Sebastian Uzar Członek Zarządu TAK 

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Teresa Weber 
Przewodnicząca Rady 
Programowej 

TAK 

Małgorzata Łaszcz 
Wiceprzewodnicząca 
Rady Programowej 

TAK 

Alicja Chybicka 
Członek Rady 
Programowej 

TAK 

Małgorzata Kożuchowska 
Członek Rady 
Programowej 

TAK 

Wojciech Skorupski 
Członek Rady 
Programowej 

TAK 

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 
(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.  
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

W 2015 roku udało się spełnić 670 marzeń dzieci od 3 do 18 roku życia cierpiących na choroby bezpośrednio 

zagrażające życiu. W porównaniu z latami poprzednimi udało się zrealizować o 8 marzeń mniej niż w 2013 roku 

i 23 marzenia mniej niż w 2014 roku. Większość Marzycieli stanowili chłopcy (351), zrealizowaliśmy marzenia 

319 dziewczynek. Średnia wieku Marzyciela to 10,54 lat. W 2015 roku pod opieką Fundacji Mam Marzenie było 

935 dzieci, w tym dzieci ze spełnionymi marzeniami oraz te czekające na realizacje marzenia. 

W ciągu dwunastu lat działalności spełniliśmy 6389 marzeń z czterech kategorii. W minionym roku rozkład 

spełnionych marzeń był bardzo podobny do lat wcześniejszych:  

- Chciałabym/chciałbym dostać … (np. sprzęt komputerowy, fotograficzny) – 494 marzenia  

- Chciałabym/chciałbym zostać … (np. żołnierzem, księżniczką, Elzą) – 23 marzenia 

- Chciałabym/chciałbym zobaczyć … (np. Disneyland, Legoland, mecz FC Barcelona) – 92 marzenia  

- Chciałabym/chciałabym spotkać … (np. Papieża, Roberta Lewandowskiego, Violettę) – 61 marzeń  

Podopieczni Fundacji Mam Marzenie najczęściej wypowiadają marzenia z kategorii chciałbym dostać. Dzieci 

marzą o prezentach w postaci sprzętu komputerowego, który ułatwi kontakt ze światem zewnętrznym, 

urozmaica pobyt w szpitalu oraz pomaga w nauce.  W  ramach tej kategorii Marzyciele mogą również rozwijać 

swoje sportowe i muzyczne pasje. 92 naszych podopiecznych zrealizowało swoje marzenie o wyjeździe. 

Większość dzieci pragnęła zobaczyć Disneyland – oprócz wyjazdów indywidualnych, wspólnie z biurem podróży 

Itaka udało się zorganizować jeden wyjazd grupowy. Nasi Marzycieli chcieli również odwiedzić Legoland, Rzym, 

zobaczyć mecze piłkarskie w Madrycie i Barcelonie. 61 Marzycieli spotkało się ze swoimi idolami. Byli to 

zarówno aktorzy, muzycy, youtuberzy. Udało się zorganizować po raz kolejny grupowy wyjazd do Rzymu na 

spotkanie z Papieżem Franciszkiem. 23 podopiecznych Fundacji Mam Marzenie miało w minionym roku 

marzenie na jeden dzień zostać n.p. żołnierzem, księżniczką bądź bajkową Elzą.. Udało je się spełnić dzięki 

wysiłkom wolontariuszy oraz różnych osób zaangażowanych w ich realizacje.  

Fundacja Mam Marzenie spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające życiu. 

Przede wszystkimi naszymi podopiecznymi są dzieci z chorobami onkologicznymi oraz dzieci z chorobami 

genetycznymi, takimi jak zanik mięśni czy mukowiscydoza. W minionym roku 68% naszych podopiecznych to 

pacjenci oddziałów onkologicznych. 1/5 dzieci walczyła z różnymi typami białaczki. 47% to dzieci z innymi 

chorobami nowotworowymi. Na choroby genetyczne, takie jak zanik mięśni i mukowiscydoza, choruje 9% 

naszych Marzycieli (odpowiednio 36 i 27 podopiecznych). Na inne choroby zagrażające życiu cierpi 23% dzieci, 

których marzenia udało się spełnić w 2015 roku. 

W 2015 roku, w Fundacji Mam Marzenie aktywnie działało 341 wolontariuszy. W porównaniu z rokiem 

poprzednim zmniejszyła się liczba wolontariuszy o 25 osób. nasi wolontariusze mają 29 lat, i w 82% są to 

kobiety. Mężczyźni stanowią 18% wolontariuszy. Spośród 341 wolontariuszy, przeszkolonych zostało 279 osób 

– są to osoby, które przeszły szkolenia organizowane w poszczególnych oddziałach. Po szkoleniu nowi 

wolontariusze podpisują porozumienie o współpracy. W Fundacji działają przede wszystkim osoby dorosłe - 283 

wolontariuszy, jedynie 58 osób to osoby niepełnoletnie, które mogą działać na podstawie pisemnej zgody 

opiekunów. Wbrew powszechnej opinii wolontariuszami są nie tylko uczniowie i studenci. Na 341 

wolontariuszy taki status posiada 123 osób, aż 199 wolontariuszy już pracuje. Jedynie 17 osób to osoby 

bezrobotne lub seniorzy. W Fundacji panuje ogólne przekonanie o tym, że działanie w FMM to „pozytywne 

uzależnienie” – osób działających dłużej niż 6 miesięcy jest 234. 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

Cały kraj 
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

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

Osoby fizyczne 1036 

 
Osoby  
prawne 

- 

2.2. Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, 
na rzecz których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 

- 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego TAK 

  

 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób 

Spełnienia marzeń dzieci 
cierpiących na choroby 
bezpośrednio zagrażające 
życiu 

88.99 Z 

Promocja i organizacja 
wolontariatu 

Pozyskiwanie, szkolenie 
wolontariuszy 
realizujących marzenia 
dzieci 

94.99 Z 

- - - 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego NIE 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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,  a także 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

- - - 

- - - 

- - - 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą NIE 

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej 
działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów 
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

- - 

- - 

- - 

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
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)  3.255.410,20 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3.451.799,05 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego  0,00 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

d) Przychody finansowe 15 784,82 zł 

e) Pozostałe przychody 1 178,74 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 456 550,17 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł 
 0,00 zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł 

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

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
1.928.023,58 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, aukcji, nawiązek) 
329.882,67 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00 zł 

2.4. Z innych źródeł 16.963,56 zł 

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku 
sprawozdawczego 

421.076,94 zł 

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

421.076,94 zł 

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania 

1 Spełnianie marzeń dzieci cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające życiu 421.076,94 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 
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3.4. 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 wydaną 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 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2.297.117,81 zł 421.076,94 zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2.103.824,80 zł 421.076,94 zł 

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

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

d) koszty finansowe  1.154,92 zł  

e) koszty administracyjne  193.293,01 zł  

f) pozostałe koszty ogółem 215,78 zł 0,00 zł 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych  

56.363,39 zł 

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1.170.205,10 zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 
 

 

 z podatku dochodowego od osób prawnych 
 z podatku od nieruchomości 
 z podatku od towarów i usług 
 z opłat sądowych  

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z późn. zm.) 

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 na preferencyjnych warunkach 
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i 
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 NAJEM 
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. 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) 

                                                                                        0  osób 

1.2. 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) 

0 etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej    0 osób 

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków NIE 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 
                                          0  osób fizycznych 

                                           0   osób prawnych  

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. 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 fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 

3.2. 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) 

33 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

 0 osób 

b) inne osoby 33 osób 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

83 osób 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 osób 

b) inne osoby 83 osób 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

229 osób 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

5 osób 

b) inne osoby 229 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 
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– inne świadczenia  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 
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić 
zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 

0,00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 0,00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne (patrz komentarz do punktu 4) 

0,00 zł 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej(patrz komentarz do punktu 4) 

0,00 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 0,00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 0,00 zł 

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

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

0,00 zł 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole) 

Fundacja Mam Marzenie opiera się 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 organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym 

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

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

1 - - - 0,00  zł 
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe NIE 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

1 - - - 0,00 zł 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne NIE 

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

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 - - 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. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 - - 

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 
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 

 

 
Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 

 

Sebastian Uzar 
 

(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

20.03.2016 
 

(dd.mm.rrrr) 


