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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2012
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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA-
BIELANY

Ulica PODLEŚNA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-673 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-832-19-13

Nr faksu 22-832-87-34 E-mail fundacja@akogo.pl Strona www www.akogo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01521777100000 6. Numer KRS 0000125054
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Ewa Błaszczyk-Janczarska - Prezes Zarządu
Jarosław Andrzej Jasik - Wiceprezes Zarządu

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

Wojciech Jan Drozdowicz - Członek Rady Fundacji
Małgorzata Zofia Wilamowska - Członek Rady Fundacji
Beata Elżbieta Błędowska - Członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Niesienia pomocy dzieciom i dorosłym po urazach 
neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej,
2. Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Budowę specjalistycznej placówki medycznej i rehabilitacyjnej,
b) Organizowanie i finansowanie, a także świadczenie 
różnorodnych form pomocy przy zakupie specjalistycznego sprzętu 
medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
c) Wyposażenia specjalistycznych placówek w sprzęt 
rehabilitacyjny,
d) Organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów medycznych i 
rehabilitacyjnych osobom wymienionym w § 7 ust. 1,
e) Prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów 
osób wymienionych w § 7 ust. 1 i ich opiekunów,
f) Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów 
związanych z niesieniem pomocy osobom wymienionym § 7 ust.1,
g) Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym 
w § 7 ust. 1 i ich opiekunom.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”  pomaga dzieciom po ciężkich urazach 
mózgu – dzieciom w śpiączce.
W ramach kampanii pt. „Budzimy do życia” fundacja gromadzi środki na 
dokończenie budowy wzorcowej kliniki „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie. W dniu 26 listopada 2007r. został wmurowany kamień węgielny 
pod budowę kliniki „Budzik” a w 2012  trwały prace już wewnątrz budynku. 
Klinika „Budzik” to stworzony przez nas od podstaw, wraz z Ministerstwem 
Zdrowia, wzorzec 
medyczno-neurorehabilitacyjny i prawno-organizacyjny dla dzieci 
przebywających w śpiączce w Fazie B.
Klinika powstała dzięki staraniom wielu firm, instytucji, urzędów, indywidualnych 
darczyńców, ale przede wszystkim dzięki ludziom o dobrym sercu. Każda 
złotówka, każdy SMS ze wsparciem, każda wpłata, każde dobre słowo i każda 
pomoc była dla fundacji bardzo ważna. 

 „Budzik” to budynek o 4 poziomach, 3 kondygnacjach + piwnica, o powierzchni 
użytkowej 1600 m²
Koszt budowy obiektu wyniósł 17 mln złotych + 3 mln złotych koszt wyposażenia 
medycznego, 
co stanowi łączną kwotę 20 mln złotych.

Klinika „Budzik” to miejsce dla 15 małych pacjentów i ich rodziców-opiekunów. 
Pacjent będzie mógł przebywać w „Budziku” do roku, z możliwością 
przedłużenia do 15-tu miesięcy. Dzieci po ciężkich urazach czaszkowo-
mózgowych wymagają długiej, intensywnej i drogiej hospitalizacji. Mali pacjenci 
będą leczeni i intensywnie rehabilitowani w systemie 24 godzinnym. 
Świadczenia będą realizowane przez zespół terapeutyczny, wyłoniony w sposób 
indywidualny dla każdego pacjenta. 

• Budowa kliniki przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie rozpoczęła się 26 
marca 2008 r. 
• Program wybudzania dzieci ze śpiączki w Fazie B w klinice „Budzik” dostał 
Rekomendację nr 25 / 2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z 
dnia 18 kwietnia 2011 r.

Uroczyste otwarcie „Budzika” - 7 grudnia 2012 r.
Pierwsi mali pacjenci będą przyjęci do kliniki „Budzik” w 2013 roku.
• W listopadzie 2012 r. został zaakceptowany Projekt Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 
zdrowotnych.
• Podstawowe świadczenia w jak największym zakresie będą finansowane przez 
NFZ. Na świadczenia, które nie będą zawarte w koszyku świadczeń 
gwarantowanych fundacja będzie starała się pozyskiwać granty, dotacje, 
darowizny od sponsorów, czy też będzie korzystać z innych ogólnodostępnych 
źródeł.
Nadal zbieramy środki na dokończenie budowy.
Podczas trwania akcji będzie można wesprzeć działania fundacji wysyłając sms-
a o treści „Budzimy” na numer 73101 (koszt 3 PLN / 3,69 z VAT).
Całkowity dochód netto z usług przeznaczony jest na budowę kliniki „Budzik”.

W nadchodzącym roku chcielibyśmy poinformować ogół społeczeństwa o 
naszych osiągnięciach – ostatnim etapie budowy kliniki „Budzik” oraz stworzeniu 
od podstaw,
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 w naszym kraju (wraz z Ministerstwem Zdrowia), programu medyczno - 
neurorehabilitacyjnego dla pacjenta w śpiączce.

Planujemy przeprowadzenie akcji medialnej połączonej ze zbiórką publiczną za 
pomocą charytatywnej usługi sms w kwietniu 2012r. 
Fundacja „Akogo?” zabiega o ustanowienie dnia walki z ”comą”- 18 kwietnia, z 
uwagi na otrzymaną w tym dniu pozytywną opinię Prezesa AOTM w sprawie 
pierwszego w naszym kraju programu medyczno – neurorehabilitacyjnego, 
przygotowanego dla takiej „jednostki chorobowej”, jaką jest „śpiączka”.
W dniu 7 grudnia 2012 roku został oddany do użytkowania budynek Kliniki 
Budzik. 

W ramach kampanii „Budzimy do życia” w 2012 r. odbyło się.:

1. Kontynuacja kampanii „Budzimy do życia” ze szczególnym apelem o wsparcie 
przy dokończeniu budowy kliniki „Budzik”.

2. Zrealizowany na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych, obyczajowy serial "Unia Serc" - od 29 września 2011 r. emitowany na 
antenie TVP Info i w internecie http://mazowia.eu/unia-serc/unia-serc.html - był 
nowym sposobem na promowanie idei funduszy unijnych. W serialu, w każdym z 
12 odcinków pojawiło się kilku rzeczywistych beneficjentów, którzy otrzymali 
wsparcie poprzez środki unijne. W odcinku 7 pojawiła się klinika "Budzik" oraz 
fragment recitalu Ewy Błaszczyk.

3. 18 luty – rozstrzygnięcie konkursu o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności”; w 
kategorii „Własna działalność społeczna” zwyciężyła Prezes Fundacji Pani Ewa 
Błaszczyk

4. 16 marzec - Malowanie świątecznych jaj przez znanych aktorów - akcja 
organizowana przez Tele Tydzień. Wszystkie pisanki zostały przekazane naszej 
fundacji, z możliwością wystawienia ich na charytatywne licytacje na rzecz 
"Akogo?".

5. 24 marzec - Premiera sztuki pt. "Śpiąca królewna" w Teatrze H.Ch. 
Andersena w Lublinie. Po spektaklu odbyło się kwestowanie oraz licytacje 
bukietów kwiatów na rzecz "Akogo?".

6. 12 kwiecień – Ewa Błaszczyk laureatką konkursu miesięcznika Forbes: 
Profesjonaliści Forbesa 2012r.

7. 17 kwiecień – Ewa Błaszczyk laureatką konkursu „3 razy ONA”

8. 4 czerwiec – Ewa Błaszczyk odznaczona przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (dla kobiet 
zasłużonych dla demokracji)

9. 7 lipiec – Brave Festival 2012r. – prezentacja działalności Fundacji „Akogo?” 
podczas Forum Kobiet

10. 10 i 15 lipiec – wyścigi Amatorów Tour de Pologne w Jeleniej Górze i 
Bukowinie Tatrzańskiej, z dochodem na Fundację „Akogo?”

11. 7 grudzień – oficjalne uroczystości zakończenia budowy i otwarcia kliniki 
„Budzik” w Międzylesiu (symboliczne przecięcie wstęgi w budynku kliniki, 
konferencja prasowa, spektakl i bankiet z okazji 10-lecia fundacji w Teatrze 
Studio w Warszawie)

12. 17 grudzień – Gala – premiera kalendarza „Businesswoman 2013r.” 
połączona z licytacją na rzecz Fundacji „Akogo?”

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

59

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Działalność nieodpłatna w okresie sprawozdawczym: opieka 
pielęgniarska, opieka dzienna nad dziećmi, pozostała pomoc 
społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 87.10.Z

88.91.Z

88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Działalność gospodarcza w okresie sprawozdawczym: sprzedaż 
detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
internet.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

47.91.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 6,074,645.39 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,586,020.25 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 123,243.43 zł

4. Przychody z działalności finansowej 53,159.51 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,743,013.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,130,872.90 zł

0.00 zł

287,104.25 zł

3,606,027.10 zł

178,529.56 zł

0.00 zł

0.00 zł

59,211.99 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 24,355.75 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 46,480.16 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 46,480.16 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 1,800,000.40 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,743,013.80 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4,401,724.79 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

3,774,557.34 zł 1,000,400.27 zł

0.00 zł 0.00 zł

76,763.27 zł

523,079.27 zł 334,643.58 zł

1 Koszty budowy Kliniki Budzik 2,207,970.35 zł

2 Koszty rehabilitacji, opieki, leczenia, sprzętu 1,000,400.27 zł

3 Koszty administracyjne 334,643.58 zł

1 Cele statutowe 3,543,014.20 zł

Druk: MPiPS 8



w tym :

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,908,188.12 zł 0.00 zł

188,093.68 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

7.0 osób

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)

5.5 etatów

30.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0.00 osób

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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób
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14.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

3.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

1.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 10.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 818,716.55 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

273,813.23 zł

272,081.23 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 1,732.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 544,903.32 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

6,364.07 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,360.53 zł

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

6,365.95 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

6,365.95 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Budzik Spółka z o. o. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 4 100.00 100.00
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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)

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prawidłowość obliczania składek ubezpieczeń 
społecznych, zgłaszania do ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych, ustalania uprawnień 
do świadczeń z ubezp

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012-02-23
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