
FUNDACJA „MAM SERCE” 
ul. Szturmowa 9 m 4 
02-678 Warszawa 
KRS: 0000362564 
NIP: 5213581779 
 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2018 
 

 
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 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, apeli wysyłanych w newsletterze, postów organicznych oraz płatnych 
kampanii na Facebooku, a także realizacji i promocji materiałów video pokazujących historie 
podopiecznych.  
W 2018 r. Fundacja nawiązała długofalową współpracę z FutureNet Foundation, która 
współfinansowała operacje i zakup sprzętów rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych. 
 
I. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci 
 
I.I. OPERACJE ZAGRANICZNE 
 



W 2018 r. Fundacja sfinansowała w całości lub części 15 operacji zagranicznych oraz pokryła 
koszty transportu medycznego po operacjach ortopedycznych z placówek zagranicznych do 
Polski, na co łącznie przeznaczyła 1 041 632,13 PLN.   
W ramach tej sumy Fundacja sfinansowała: 

1) 7 operacji serca – 556 672,07 PLN 

Beneficjentami były dzieci ze złożonymi wrodzonymi wadami serca: HLHS (hipoplazją lewej 
komory), zespołem Fallota, atrezją pnia płucnego. Ich leczenie nie było możliwe w Polsce, 
dlatego rodzice zdecydowali się na operacje w Universitätsklinikum w Münster (Niemcy) 
oraz w szpitalu pediatrycznym Bambino Gesu (Dzieciątka Jezus) w Rzymie (Włochy), które 
specjalizują się w tego typu wadach. Niektóre dzieci wymagały leczenia kilkuetapowego – 
dwóch operacji wykonanych w odstępie kilku miesięcy. 
 
2) 6 operacji ortopedycznych – 297 091,36 PLN i transport medyczny – 20 250 PLN 

Sześcioro podopiecznych chorujących na porażenie mózgowe, rozszczep kręgosłupa, 
artrogrypozę – wrodzoną sztywność stawów, przepuklinę oponowo-rdzeniową i dysplazję 
dystroficzną przeszło specjalistyczne leczenie chirurgiczne w dwóch niemieckich klinikach: 
Schön Klinik w Vogtareuth oraz w Orthopädische Kinderklinik w Behandlungszentrum 
Aschau. Były to: operacje bioder, operacja kolan oraz transplantacja mięśni obu stóp. Dzięki 
zaawansowanym metodom operacji dzieci wcześniej skazane na wózek i kalectwo otrzymały 
szansę na większą sprawność fizyczną i – w kilku przypadkach – na samodzielne chodzenie.   

Trójka dzieci wymagała transportu medycznego, na który Fundacja przekazała 20 250 PLN.  

3) 2 operacje twarzoczaszki – 167 618,7 PLN 

Dwójka podopiecznych chorujących na zespół Aperta (zespół wad wrodzonych, 
charakteryzujący się m.in. zarośnięciem szwów czaszkowych i palcozrostem), przeszła 
skomplikowane operacje twarzy i czaszki, wykonane metodą Lefort III. To skomplikowany 
zabieg polegający na oderwaniu twarzoczaszki od podstawy czaszki z równoczesnym jej 
złamaniem. Przed operacją kości czaszki uciskały mózg, zniekształcając głowę i uciskając 
ośrodek wzroku i słuchu. Dzięki operacji możliwe było udrożnienie dróg oddechowych, 
zapobiegnięcie ślepocie, poprawa słuchu, a jednocześnie poprawa wyglądu twarzy, co 
znacznie wpłynęło na komfort życia dwójki dzieci.   

Obie operacje zostały wykonane w The Craniofacial Center w Medical City Dallas Children’s 
Hospital w USA, przez dr. Jeffreya Fearona, światowej sławy specjalistę od zespołu Aperta.   

 

I.II. LECZENIE ZAGRANICZNE      

Poza operacjami Fundacja sfinansowała także leczenie i diagnostykę trójki dzieci poza 
granicami kraju: badania chłopca chorującego na nierozpoznaną w Polsce chorobę układu 
przewodu pokarmowego – w Mayo Clinic w USA,  rezonans bioder i kolan dziewczynki z 
dysplazją diastroficzną  (nieprawidłowości w budowie kończyn) w Schön Klinik 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Medical+City+Dallas+Hospital&ludocid=10282882825480004661&sa=X&ved=2ahUKEwid3a7A38fhAhWllosKHdKzDbgQ8G0oADAaegQIDRAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Medical+City+Dallas+Hospital&ludocid=10282882825480004661&sa=X&ved=2ahUKEwid3a7A38fhAhWllosKHdKzDbgQ8G0oADAaegQIDRAC


w Vogtareuth oraz badania kardiologiczne dziecka z wadą serca w Universitätsklinikum w 
Münster w Niemczech. Na leczenie przekazaliśmy łącznie 94 242,20 PLN. 

 

I.III. LECZENIE W POLSCE 

Fundacja finansowała również leczenie w polskich placówkach medycznych, nie objęte 
refundacją NFZ. Na ten cel przekazaliśmy 442 200,71 PLN. Opieką zostało objętych 25 
dzieci: 

1) Leczenie onkologiczne dziewczynki cierpiącej na neuroblastomę w IV stopniu 
zaawansowania – immunoterapia przeciwciałami anty-GD2 w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie. Zastosowana terapia jest obecnie uznawana za najskuteczniejszą 
metodę leczenia tego typu nowotworu – 209 422,80 PLN. 

2) Leczenie z zastosowaniem komórek macierzystych w Klinice Neurologii Dziecięcej w 
Lublinie – 208 889,61 PLN. 

Leczeniem została objęta trójka dzieci chorująca na porażenie mózgowe, epilepsję i autyzm. 
Przeszczepienie komórek macierzystych miało na celu regenerację uszkodzonych obszarów 
mózgu, w wyniku czego dziecko zaczyna lepiej funkcjonować. Terapia przyniosła 
zauważalne efekty – we wszystkich przypadkach można było znacznie ograniczyć dawki 
leków przeciwpadaczkowych (napady padaczkowe zmniejszyły się), nastąpił szybszy rozwój 
psychofizyczny, poprawiła się koordynacja, koncentracja i kontrola nad ciałem. W przypadku 
autyzmu komórki pozytywnie wpłynęły na wcześniejsze problemy z emocjami i agresją.  

3) Przeszczep mikroflory jelitowej w Prywatnym Gabinecie Chirurgicznym w Legnicy – 500 
PLN. 

Podopieczny cierpiący na dysbiozę jelitową (nieswoiste zapalenie jelit) wymagał 
specjalistycznego leczenia, które pomogło złagodzić objawy choroby.  

4) Badania i konsultacje medyczne – 23 388,3 PLN. 

Pomocą zostało objętych 20 dzieci, będących pod stałą opieką poradni specjalistycznych.  

Fundacja sfinansowała im: konsultacje neurologiczne, konsultacje kardiologiczne, 
psychologiczne, okulistyczne, stomatologiczne, badania pokarmowe, echo serca, EFG 
(badanie elektroencefalograficzne głowy). 

 

I.IV. REHABILITACJA   

W 2018 r. Fundacja przekazała 184 260 PLN na rehabilitację stacjonarną oraz 22 730,11 
PLN na turnusy rehabilitacyjne, łącznie 206 990,11 PLN. 



29 podopiecznych Fundacji – dzieci z zanikiem mięśni, porażeniem mózgowym, wadami 
serca, chorobami genetycznymi, autyzmem – zostało objętych stałą, comiesięczną pomocą, w 
ramach której korzystało z usług fizjoterapeutycznych w domu lub wykwalifikowanym 
ośrodku. Poza fizjoterapią, zajęciami usprawniającymi i stymulującymi rozwój, 
sfinansowaliśmy terapię integracji sensorycznej oraz tlenoterapię hiperbaryczną, dającą 
bardzo dobre rezultaty w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzięki 
dotlenieniu komórek nerwowych. Wszystkie te terapie miały na celu przywrócenie jak 
największej sprawności naszym podopiecznym zmagającym się z wieloma dysfunkcjami.  

Fundacja sfinansowała także 7 turnusów rehabilitacyjnych. 

 

I.V. SPRZĘT REHABILITACYJNY I MEDYCZNY   

Fundacja zaopatrzyła w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny 42 dzieci, na co przeznaczyła 
łącznie 284 969,87 PLN. Kwota pochodziła z wpłat od darczyńców, środków z 1% oraz 
darowizn od zaprzyjaźnionych fundacji. 

W ramach przyznanej pomocy zakupiliśmy: 

• Sprzęt do rehabilitacji 36 780,58 
• 8 fotelików specjalistycznych 29 770,86 
• 12 par ortez 60 239,82 
• 7 wózków z akcesoriami      56 193 
• 2 schodołazy      28 800 
• Elektrostymulator 16 700,01 
• Gorset ortopedyczny 11 833,66 
• Aparat słuchowy        9 980 
• 16 par obuwia ortopedycznego   8 523,94 
• Protezę oka     7 281,3 
• 5 pulsoksymetrów        4 602 
• Matę ozonową                   4 470 
• 6 par okularów korekcyjnych        3 223 
• 3 inhalatory       843,8 
• Ssak       647,5 
• Ciśnieniomierz          385 
• Paski INR          379 
• Inhalator       189,9 
• Inne     5 475,5 

 

I.VI. LEKI   

W 2018 r. Fundacja pokrywała koszty leczenia farmakologicznego oraz zaopatrzenia w 
produkty apteczne dla 26 podopiecznych. Na ten cel przeznaczyła kwotę 67 226,62 PLN. 
Beneficjentami były dzieci wymagające na stałe przyjmowania leków i suplementów, 



chorujące na zespół Leigha (encefalopatię martwiczą), rdzeniowy zanik mięśni (SMA), 
padaczkę lekooporną, mózgowe porażenie dziecięce. 

 

II. Udzielanie pomocy dzieciom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej 

Jak co roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, w ramach projektu „Paczka od serca” 
Fundacja wysłała 221 paczek świątecznych do swoich podopiecznych. Projekt powstał z 
myślą o podopiecznych, których sytuacja materialna nie pozwala na zakup świątecznych 
upominków, a także innych chorych dzieciach, by choć na chwilę zapomniały o swojej 
chorobie.  

Darowizny rzeczowe zostały ufundowane i przekazane przez: Wydawnictwa Literackie, 
producenta zabawek Mochtoys, firmę Pentel, zaprzyjaźnione warszawskie prywatne 
przedszkola oraz szkołę, a także przez prywatnych darczyńców. W każdej paczce znalazły 
się: książeczki, kolorowanki, artykuły szkolne i plastyczne, puzzle, gry, maskotki, zabawki, 
słodycze. Szacowana wartość wszystkich paczek wyniosła 42 533,34 PLN, średnia wartość 
jednej paczki to 192,45 PLN. 

 

III. Działalność Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego   

Fundacja Mam serce uzyskała status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) 14.11.2012 r. 
Dzięki wpłatom pochodzącym z 1% podatku w 2018 r. udało się zgromadzić kwotę 
456 524,33 PLN. Ze środków tych oraz nadwyżki z poprzedniego roku, która nie została 
rozdysponowana (173 247,02 PLN), zostały sfinansowane następujące cele: 

• Operacje zagraniczne 145 194,05 
• Sprzęt rehabilitacyjny 148 130,88 
• Rehabilitacja 142 730 
• Leczenie onkologiczne  60 000 
• Badania genetyczne i konsultacje 

lekarskie  36 307,30 
• Leki 48 468,90 
• Turnusy rehabilitacyjne 15 279,90 
• Transport medyczny  16 150 
• Cele promocyjne  17 510,32 

 

3. Podjęte uchwały 

W 2018 r. Zarząd Fundacji podpisał 1 uchwałę. 

 
4. Działalność gospodarcza 

W 2018 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rdzeniowy_zanik_mi%C4%99%C5%9Bni


 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok obrotowy od 1 stycznia do  
31 grudnia 2018 r.: 
 
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:                          2 893 085,10 PLN 

-- darowizny od osób fizycznych i prawnych                                                  2 303 070,77 PLN 

-darowizny rzeczowe                                                                                            54 770,00 PLN 

-darowizny usług (Agora reklama)                                                                       78 720,00 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:                               456 524,33 PLN 

 -z wpłat 1% podatku:                                                                                         456 524,33 PLN 

IV. Przychody z działalności gospodarczej:                                                                  0,00 PLN 

V. Pozostałe przychody operacyjne:                                                                             0,00 PLN 

VI. Przychody finansowe:                                                                                    16 981,57 PLN 

Łącznie przychody:                                                                                         2 910 066,67 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 2018r.: 

I. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:                                  2 102 188,13 PLN 

-koszty zbiórek publicznych:                                                                                         0,00 PLN 

-koszty ogólnej działalności statutowej:                                                          2 102 188,13 PLN 

II. Koszty działalności statutowej odpłatnej:                                                                 0,00 PLN 

III. Pozostałe koszty działalności statutowej:                                                                0,00 PLN 

IV. Koszty działalności gospodarczej:                                                                          0,00 PLN 

V. Koszty administracyjne:                                                                                429 461,73 PLN  



VI. Pozostałe koszty operacyjne:                                                                           2 000,00 PLN 

VII. Koszty finansowe                                                                                                   0,00 PLN 

Łącznie koszty                                                                                               2 533 649,86 PLN 

 

8. Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych:  

    w 2018 roku zatrudnionych było 4 pracowników 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń: 

    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:                                           0,00 PLN 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło:                                           3 847,00 PLN 

e) pożyczkach pieniężnych:  

    nie udzielano pożyczek 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.) 

    Millennium Bank 

    Rachunki bankowe:                                                                                              saldo  waluta       

    Konto ogólne (główne):                                                                               1 342 805,89 PLN 

    Konto przeznaczone na wpłaty 1%:                                                               858 818,35 PLN 

    Konto przeznaczone na działalność gospodarczą:                                                  14,24 PLN 

    Konto w walucie EUR (23 425,58 EUR):                                                    100 729,994 PLN 

    Konto w walucie USD (1 996,07 USD):                                                            7 458,26 PLN     

    Lokata terminowa                                                                                                      0,00 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                                                                                          2 378 919,35 PLN 

Zapasy                                                                                                                            0,00 PLN 

Należności krótkoterminowe                                                                                69 046,26 PLN 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:                                                              2 309 873,09 PLN 

-środki pieniężne                                                                                             2 309 873,09 PLN 

-inne aktywa pieniężne                                                                                                  0,00 PLN 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                            0,00 PLN 

 

PASYWA 

Fundusze własne, w tym:                                                                              2 340 771,20 PLN 

-fundusz statutowy                                                                                                70 906,55 PLN 

-wynik finansowy netto za poprzednie lata                                                     1 893 447,84 PLN 

-wynik finansowy netto za rok obrotowy                                                           376 416,81 PLN 

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                        38 148,15 PLN 

Rezerwy na zobowiązania                                                                                             0,00 PLN 

Zobowiązania długoterminowe                                                                                     0,00 PLN 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:                                                              38 148,15 PLN 

-z tytułu dostaw i usług                                                                                         21 709,75 PLN 

-z tytułu podatków                                                                                                16 438,40 PLN 

 
k) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 
    nie zlecono działalności przez podmioty państwowe i samorządowe 
 
l) informacji o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacji w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
    Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa  
deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT-8) 
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