
FUNDACJA „MAM SERCE” 

ul. Szturmowa 9 m 4 

02-678 Warszawa 

KRS: 0000362564 

NIP: 5213581779 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017 

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203). 

 

Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 

fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529). 

 

1. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele 

statutowe Fundacji 

 

Fundacja Mam serce 

siedziba: Warszawa 

adres: ul. Szturmowa 9 m 4, 02-678 Warszawa 

data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 16 sierpnia 2010 r. 

numer KRS: 0000362564 

numer REGON: 142538086 

 

Skład Zarządu Fundacji Mam serce: 

Prezes: Joanna Kostecka, zam. w Warszawie, dowód osobisty nr: AUY 879327 

 

Celami statutowymi Fundacji są: 

a) Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

b) Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia  

i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej. 

c) Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w zakresie 

opieki nad dziećmi znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

d) Udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 

 

 

 

 



2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Zasady i metody działania: 

a) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz 

lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci. 

b) Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach 

polskich lub zagranicznych. 

c) Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów. 

d) Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej. 

e) Wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność 

w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci. 

f) Pomoc finansowa i rzeczowa dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych,  

a w szczególności domów dziecka. 

g) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 

 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

 

Fundacja Mam serce prowadzi działalność pożytku publicznego wyłącznie w ramach nieodpłatnej 

działalności statutowej. 

 

Fundacja realizuje cele statutowe dzięki środkom pochodzącym z darowizn przekazywanych 

dobrowolnych wpłat darczyńców oraz ze zbiórek publicznych prowadzonych na terenie całego kraju, 

jak również 1% podatku przekazanego na rzecz podopiecznych Fundacji. 

 

Fundacja prowadzi zbiórki publiczne głównie za pośrednictwem Internetu – w formie kampanii  

e-mailingowych do udostępnionej bezpłatnie przez firmę CQN bazy adresów e-mailowych,  

w formie apeli umieszczanych bezpłatnie na portalach społecznościowych i portalach partnerskich. 

 

 

I. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci 

 

I.I. OPERACJE I LECZENIE ZAGRANICZNE 

 

W 2017 r. Fundacja sfinansowała (w części lub całości) 18 operacji zagranicznych. Łączne 

dofinansowanie na ten cel wyniosło 1 490 906,72 PLN. 

 

W ramach pozyskanych środków Fundacja sfinansowała: 

• 11 operacji serca – 1 121 480,03 PLN 

• 3 operacje twarzoczaszki i palców – 302 594,28 PLN 

• 4 operacje ortopedyczne – 66 832,41 PLN 

 



Operacje zostały przeprowadzone w wyspecjalizowanych klinikach zagranicznych, tj.: procedury 

kardiochirurgiczne dzieci ze złożonymi wadami serca w Universitätsklinikum w Münster (Niemcy) 

oraz Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Włochy), operacje chirurgiczne twarzoczaszki i palców 

dwójki podopiecznych z zespołem Aperta oraz jednej podopiecznej z zespołem Pfeiffera  w Medical 

City Children's Hospital w Dallas (USA), 4 operacje ortopedyczne w Behandlungszentrum Aschau 

oraz Schön Klinik (Niemcy). 

 

Fundacja sfinansowała także leczenie i zabiegi za granicą oraz na terenie kraju dla 9 dzieci, które 

obejmowało:  

• cewnikowanie oraz rezonans dzieci z wadą serca – Universitätsklinikum w Münster (Niemcy) 

• leczenie onkologiczne dziewczynki – Universitätsmedizin Greifswald (Niemcy) 

• rezonans dziewczynki przed operacją kręgosłupa – Schön Klinik (Niemcy) 

• leczenie chłopca z nietolerancją pokarmową – Mayo Clinic (USA) 

• terapię komórkami macierzystymi dla 2 dzieci – Szpital Prywatny Żagiel Med (Lublin) 

• badania genetyczne dla 1 dziecka – Uniwersytet Medyczny (Warszawa) 

 

Łączna kwota przeznaczona na te cele wyniosła 291 490,50 PLN. 

 

Operacje, leczenie i badania zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez prywatnych 

darczyńców, zgromadzonych w wyniku zbiórek publicznych oraz z wpłat 1% podatku.  

 

I.II. REHABILITACJA 

 

W 2017 r. Fundacja finansowała comiesięczną rehabilitację dla 35 niepełnosprawnych dzieci  

– z zanikiem mięśni, porażeniem mózgowym, wadami serca, chorobami genetycznymi, autyzmem. 

Zapewniliśmy im m.in. fizjoterapię, ćwiczenia usprawniające, zajęcia stymulujące, masaże, terapię 

integracji sensorycznej, terapię logopedyczną i słuchową. Podopieczni mieli dostęp do terapii, która 

jest ich szansą na powrót do zdrowia, większą sprawność, lepszą jakość życia i samodzielność.  

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 175 999,70 PLN. 

 

Środki na rehabilitację pochodziły z wpłat na cele statutowe, darowizn przekazanych podczas zbiórek 

publicznych oraz 1% podatku przekazanego na rzecz podopiecznych Fundacji. 

 

Oprócz comiesięcznej rehabilitacji Fundacja sfinansowała również 8 turnusów rehabilitacyjnych 

dla 8 podopiecznych wraz z opiekunami na łączną kwotę 20 805,46 PLN. Kwota na realizację 

zadania pochodziła ze środków własnych Fundacji, tj. wpłat darczyńców na cele statutowe  

i 1% podatku. 

 

 

 

 

 



I.III. SPRZĘT REHABILITACYJNY I MEDYCZNY 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Fundacja sfinansowała zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego i innych artykułów medycznych dla 38 podopiecznych za łączną kwotę 

487 169,76 PLN. 

 

Dzięki środkom pochodzącym z wpłat na cele statutowe oraz 1% podatku  zakupiliśmy: 

 

• 3 foteliki specjalistyczne – 11 170,00 PLN  

• klimatyzator – 4 883,10 PLN 

• lampę specjalistyczną – 7 430,00 PLN 

• 2 oczyszczacze powietrza – 6 719,00 PLN 

• 4 pulsoksymetry – 8 697,66 PLN 

• 14 par obuwia ortopedycznego – 6 956,79 PLN 

• 13 wózków inwalidzkich – 90 462,00 PLN     

• przyrząd do masażu – 410,00 PLN 

• koflator – 4 143,69 PLN 

• matę ozonową – 3 500,00 PLN 

• inkubator do karetki – 150 000,00 PLN 

• ortezy – 97 508,11 PLN 

• zestaw do koloroterapii – 2 098,00 PLN 

• zestaw światłowodowy – 880,00 PLN 

• iluminator naczyniowy – 21 492,00 PLN 

• koncentrator tlenu – 2 000,00 PLN 

• 2 gorsety specjalistyczne – 14 053,47 PLN 

• urządzenie odkażające – 6 055,41 PLN  

• paski INR do mierzenia krzepliwości krwi – 5 121,60 PLN 

• 2 inhalatory – 1 235,00 PLN      

• system do wykrywania napadów padaczki – 4 350,00 PLN 

• zegarek wskazujący napady padaczki – 600,00 PLN 

• 3 oprawy do okularów korekcyjnych – 1 485,00 PLN 

• soczewki – 387,00 PLN 

• sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych – 7 128,92 PLN 

• 2 materace rehabilitacyjne – 1 425,05 PLN 

• lustro korekcyjne – 1 073,00 PLN  

• poduszki sensoryczne – 489,80 PLN 

• urządzenie cyber eye – 9 400,00 PLN 

• protezę oka – 5 118,03 PLN 

• tablet edukacyjny – 529,90 PLN 

• ciśnieniomierz – 230,00 PLN 



• baterie i kable do aparatu słuchowego – 1 372,52 PLN 

• stelaż obrotowy do fotelika – 5 700,00 PLN 

• akcesoria do wózków inwalidzkich – 1 683,91 PLN 

• pozostały sprzęt rehabilitacyjny – 768,90 PLN 

         

I.IV. LEKI 

 

W 2017 r. Fundacja kontynuowała wcześniejszą pomoc dla 16 przewlekle chorych dzieci, 

pokrywając koszty leczenia farmakologicznego oraz zaopatrzenia w produkty apteczne. 

Na zakup lekarstw Fundacja przeznaczyła łącznie kwotę 79 553,52 PLN. 

 

Środki, z których sfinansowano zakup, pochodziły z wpłat na cele statutowe oraz 1% podatku 

przekazanego na rzecz podopiecznych Fundacji. 

 

II. Udzielanie pomocy szpitalom, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym 

 

W ramach wspierania działalności szpitali i placówek medycznych Fundacja przekazała 

150 000 PLN na zakup nowego, mobilnego inkubatora do przewozu chorych noworodków dla 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Poprzedni sprzęt, 

przez swoją wagę i stan techniczny, stanowił zagrożenie dla przewożonego dziecka i zespołu 

medycznego. Zakup nowej „N-ki” wraz z inkubatorem ATOM V-808 był konieczny. Nie tylko 

znacząco poprawił szanse na przeżycie, ale również na szybkie i całkowite dojście do zdrowia małych 

pacjentów z terenu całego Mazowsza.  

W trakcie zbiórki zebraliśmy 150 000,00 PLN. Na kwotę tę złożyły się środki własne Fundacji 

Mam serce, środki z 1%, środki zebrane podczas zbiórki prowadzonej w Internecie, a także na 

portalu siepomaga.pl, oraz pozyskane z grantu od Kulczyk Foundation w ramach Konkursu 

Grantowego Kulczyk Foundation Edycja 2017/1.  

W ramach walki z mukowiscydozą zaangażowaliśmy się również w pomoc dla szpitali i klinik 

specjalizujących się w jej leczeniu. Jednym z naszych projektów był zakup iluminatora AccuVein 

AV400 dla Oddziału Pulmonologicznego w Karpaczu oraz specjalistycznego urządzenia 

odkażającego dla Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Rabce-Zdroju. 

Iluminator (skaner) naczyniowy poprzez prześwietlanie żył przy użyciu światła podczerwonego 

i lasera powoduje wyświetlanie ich na powierzchni skóry, umożliwiając ich precyzyjne 

zlokalizowanie przed wkłuciem. Dzięki temu wkłucia, które są nieodzownym elementem leczenia 

pacjentów z mukowiscydozą, stały się mniej bolesne i łatwiejsze do wykonania. Na ten cel 

przekazaliśmy 21 492,00 PLN. 

Z kolei dzięki zakupowi nowej jednotarczowej szorowarki z odkurzaczem sucho-mokro dla Kliniki 

w Rabce-Zdroju znacznie poprawiła się higiena i bezpieczeństwo chorych, a walka z objawami 

choroby stała się efektywniejsza. Koszt zakupu to 6 055,41 PLN, które pokryliśmy w całości ze 

środków Fundacji.  

 



 

III. Udzielanie pomocy dzieciom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej 

 

1. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Fundacja wysłała w grudniu 206 paczek do swoich 

podopiecznych. W każdej paczce znalazły się: artykuły plastyczne, pomoce szkolne, zabawki, 

książki i słodycze. Szacowana wartość wszystkich paczek wyniosła 21 894,13 PLN. 

 

Darowizny rzeczowe na ten cel pochodziły od prywatnych darczyńców oraz firm, które 

zorganizowały zbiórkę wśród swoich pracowników, jak również przedszkoli i szkół, które 

zorganizowały zbiórkę wśród swoich wychowanków i uczniów oraz rodziców. 

 

IV. Działalność Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego 

 

14.11.2012 r. Fundacja uzyskała status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Dzięki wpłatom 

pochodzącym z 1% podatku udało się zgromadzić kwotę 726 720,40 PLN, z której w 2017 r. zostały 

sfinansowane następujące cele: 

• rehabilitacja – 154 914,70 PLN 

• sprzęt rehabilitacyjny – 149 383,76 PLN 

• badania genetyczne i konsultacje lekarskie – 24 362,13 PLN 

• turnusy rehabilitacyjne – 9 947,06 PLN 

• operacje – 31 650 PLN  

• leki – 31 547,48 PLN 

• materiały medyczne – 124,46 PLN 

• cele promocyjne – 32 051,76 PLN 

 

Pozostała kwota została do wykorzystania na zbliżone cele w kolejnym roku.  

 

3. Podjęte uchwały 

W 2017 roku Zarząd Fundacji podpisał 1 uchwałę. 

 

4. Działalność gospodarcza 

W 2017 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok obrotowy od 1 stycznia do  

31 grudnia 2017 r.: 

I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:   3.015.308,74 PLN 

- przychody ze zbiórek publicznych:        2.987.051,75 PLN 

- darowizny rzeczowe:              21 894,13 PLN 

- darowizny usług:                 6.362,86 PLN 

- przychody na ogólną działalność statutową:         0,00 PLN 

II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej:         0,00 PLN 



III. Pozostałe przychody z działalności statutowej, w tym:       726.720,40 PLN 

- z wpłat 1% podatku:            726.720,40 PLN 

IV. Przychody z działalności gospodarczej:          0,00 PLN 

V. Pozostałe przychody operacyjne:                     0,00 PLN 

VI. Przychody finansowe:                5.332,05 PLN 

Łącznie  przychody:          3.747.361,19 PLN 

 

6. Odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej. 

Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej. 

 

7. Informacja o wysokości poniesionych kosztów za rok obrotowy od 1 stycznia do  

31 grudnia 2017 r.: 

I. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:    2.364.641.55 PLN 

- koszty zbiórek publicznych:                   2.364.641,55PLN 

- koszty ogólnej działalności statutowej:          0,00 PLN 

II. Koszty działalności statutowej odpłatnej:         0,00 PLN 

III. Pozostałe koszty działalności statutowej:        433 981,35 PLN 

IV. Koszty działalności gospodarczej:          0,00 PLN 

V. Koszty administracyjne:           375.948,42 PLN 

VI. Pozostałe koszty operacyjne:              1.050,40 PLN 

VII. Koszty finansowe:               1.483,60 PLN 

Łącznie koszty:         3.177.105,32 PLN 

 

8. Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych 

w 2017 roku zatrudnionych było 4 pracowników 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń           221.677,88 PLN 

wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu: 

łączna kwota wynagrodzenia Zarządu         102.204,00 PLN 

nie wypłacano wynagrodzenia dla Rady Fundacji 

c) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:            6870,00 PLN 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło:            3.926,00 PLN 

e) pożyczkach pieniężnych:  

nie udzielano pożyczek 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.) 

Millennium Bank 

Rachunki bankowe:                saldo   waluta 

Konto ogólne (główne):          726.066,41 PLN 

Konto przeznaczone na wpłaty 1%:         412.673,62 PLN 

Konto przeznaczone na działalność gospodarczą:     14,24 PLN 

Konto w walucie EUR (5.803,33 EUR):          24.205,11 PLN 

Konto w walucie USD (1.022,73 USD):            3.560,43 PLN 



Lokata terminowa                800.000 PLN 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego: 

nie nabyto udziałów w spółkach prawa handlowego 

h) nabytych nieruchomościach: 

nie nabyto nieruchomości 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 

nie nabyto środków trwałych 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych 

 

AKTYWA 

Aktywa trwałe            0,00 PLN 

Wartości niematerialne i prawne          0,00 PLN 

Rzeczowe aktywa trwałe           0,00 PLN 

Należności długoterminowe           0,00 PLN 

Inwestycje długoterminowe           0,00 PLN 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe        0,00 PLN 

Aktywa obrotowe        1.976.475,72 PLN 

Zapasy              0,00 PLN 

Należności krótkoterminowe                               9.955,91 PLN 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:     1.385.231,25 PLN 

- środki pieniężne        1.166.519,81 PLN 

- inne aktywa pieniężne           800.000,00 PLN 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe        0,00 PLN 

 

PASYWA 

Fundusze własne, w tym:                  1.964.354,39 PLN 

- fundusz statutowy              70.906,55 PLN 

- wynik finansowy netto za poprzednie lata                 1.323.191,97 PLN 

- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2017                  570. 255,87 PLN

  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania          12.121,33 PLN 

Rezerwy na zobowiązania           0,00 PLN 

Zobowiązania długoterminowe          0,00 PLN 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:           12.121,33 PLN 

- z tytułu dostaw i usług      10.500,33 PLN 

- z tytułu podatków        1.621,00 PLN 

 

 

k) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 

nie zlecono działalności przez podmioty państwowe i samorządowe 




	cz. 1 merytoryczne
	cz.2 merytoryczne

