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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-BIELANY

Powiat WARSZAWSKI

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

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

Ewa Błaszczyk-Janczarska Prezes Zarządu TAK

Jarosław Andrzej Jasik Wiceprezes 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

Wojciech Jan Drozdowicz Członek Rady Fundacji TAK

Beata Elżbieta Błędowska Członek Rady Fundacji TAK

Sylwia Mieczysława Peryt Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celach:
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)                       

Organizowanie i finansowanie różnorodnych form pomocy. 
Szerzenie wiedzy nt. śpiączki. 
Wyposażenie specjalistycznych placówek w sprzęt rehabilitacyjny

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- 8 stycznia - podczas Noworocznej Gali Fujifilm odbyła się premiera Kalendarza Fujifilm Instax 2014. 
Dziewiąta edycja tego projektu miała charakter dobroczynny. Podczas Gali zostało zlicytowanych 12 
pierwszych numerów kalendarza, a zebrane w ten sposób środki trafiły na konto Fundacji Ewy Błaszczyk 
"Akogo?".
- 22 styczeń - podczas uroczystej gali na warszawskim Zamku Królewskim Ewa Błaszczyk odebrała 
nagrodę przyznaną Fundacji "Akogo?" w ramach XIV edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - 
Liderzy Medycyny w kategorii DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. Kapituła doceniła przede wszystkim 
uruchomienie w ubiegłym Kliniki "Budzik" dla dzieci w śpiączce.
- 9 lutego - w Teatrze Studio, w Warszawie, odbył się "Drugi Wielki Bal Karnawałowy dla dzieci". Po raz 
pierwszy współorganizatorem Balu był Teatr Lalka. Odbyły się: warsztaty, konkursy, zabawy, tańce, 
przebierańce. Dochód ze sprzedaży biletów został przeznaczony na cele statutowe naszej fundacji.

- 15 marca  - w Soho Factory odbył się Show Trends - wydarzenie modowe połączone z akcją 
charytatywną. W czasie imprezy odbył się pokaz mody współorganizowany przez magazyn Moda&Styl 
gdzie swoje kolekcje zaprezentowali młodzi polscy i zagraniczni projektanci mody. Patronem akcji 
charytatywnej była Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?".W trakcie wieczoru znane osoby ze świata mody i 
showbiznesu ozdobiły koszulki dziecięce z kolekcji Czesiociuch Czesława Mozila.

- marzec 2014 – organizacja charytatywnego koncertu „Budzimy do życia”. W ten sposób chcieliśmy 
podziękować wszystkim, dzięki którym możemy się cieszyć z wybudzeń ze śpiączki dzieci, 
przebywajacych w naszej Klinice "Budzik".
Koncert został zarejestrowany w dniu 22 marca, w Podziemiach Kamedulskich na warszawskich 
Bielanach i wyemitowany na antenie TVP1 w dniu 18 kwietnia – Narodowy Dzień Pacjenta w śpiączce. 
Koncert był oprawiony apelami sms, dzięki, którym chcieliśmy pozyskać dodatkowe środki na nasze 
cele. W koncercie wzięła udział plejada gwiazd m.in.: Ewa Błaszczyk, Anna Dymna, Krystyna Janda, Jerzy 
i Maciej Stuhr, Kayah, Andrzej Poniedzielski, Stanisław Sojka, Jacek Cygan. Występy artystów były 
poprzedzone emisją krótkich reportaży z udziałem dzieci wybudzonych w klinice „Budzik”.

- 24 kwietnia -„Jazzmani budzą dzieci”, wyjątkowe spotkanie muzyczne poświęcone promocji Fundacji 
Ewy Błaszczyk „Akogo?” z dochodem na jej cele statutowe 

- 25 kwietnia - podczas uroczystej Gali, w Hotelu Marriot w Warszawie, odebraliśmy statuetkę Lidera 
Ochrony Zdrowia 2014. Kapituła 8 edycji Konkursu przyznała Fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?" tytuł 
"Brązowego Lidera", w kategorii "Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia".

- 31 maja – Charytatywny Spływ Kajakowy rzeką Wkrą w „Zaciszu” Anny Korcz; impreza z dochodem na 
rzecz fundacji „Akogo?” (Nagrody pieniężne ufundowane przez Sponsorów zostały przekazane na rzecz 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

33

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Fundacji „Akogo?”, która stworzyła Klinikę „Budzik” dla dzieci w śpiączce)

- 1 czerwca - Obchody „Dnia dziecka” w klinice „Budzik”; wspólna akcja z redakcją RMF FM. Event z 
udziałem aktorów („Śpiąca królewna” i 7 krasnoludków) wręczających dzieciom audiobooki.
Dziennikarze Radia RMF FM kolejny raz zaprosili znanych sportowców, muzyków i aktorów do 
przygotowania bajkowego prezentu dla najmłodszych. To audiobook "Królewna Śnieżka". 1 czerwca 
płyty z tą bajką trafiły do szpitali dziecięcych w całej Polsce. Pierwsi otrzymali ją pacjenci Kliniki Budzik, 
w której rano miała miejsce premiera audiobooka. Następnie bohaterowie bajki odwiedzili kilka innych 
szpitali dziecięcych, a cala akcja zakończyła się późnym popołudniem  w krakowskiej fundacji "Wyspy 
szczęśliwe".

- 24.07.2014 – 09.08.2014 - Wyprawa klubu125p dla podopiecznych Fundacji „Akogo?”; samochody 
wyruszyły spod budynku kliniki „Budzik”
Stowarzyszenie Miłośników Fiata 125p (www.klub125p.pl) zorganizowało dwutygodniowy Rajd po 
Bałkanach samochodami konstrukcji PRL-owskiej.
Wyprawa była dedykowana Fundacji „Akogo?”. Zbierano pieniądze poprzez przyjęcie na auta 
logotypów od darczyńców, którzy zechcieli wesprzeć Fundację.

- 8 sierpnia – wyścig „Tour de Pologne Amatorów” z częściowym dochodem na rzecz fundacji „Akogo?”; 
już po raz 4 Fundacja „Akogo?” została zaproszona przez Lang Team na wyjątkowy wyścig z udziałem 
1500 amatorów

- 23 wrzesień - charytatywny bal zorganizowanym przez Polsko-Holenderską Izbę Handlową. Uczestnicy 
balu wzięli udział w loterii, z której całkowity dochód  trafił na konto naszej Fundacji. Zebrane podczas 
Balu środki zostały przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dzieci w śpiączce leczonych w 
Klinice Budzik – platformy do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, masażu i pionizacji.

- 5 listopada - Klinika "Budzik" otrzymała nagrodę SUPERMEDICUS w kategorii - "Zakłady lecznicze 
rehabilitacji i opieki długoterminowej".

- 3 grudnia -  w Klinice Budzik została oficjalnie oddana do użytku Sala Doświadczania Świata. 
Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali p. Ewa Błaszczyk (Prezes Fundacji „Akogo?”), p. Mariusz Bober 
(Prezes Fundacji "ROSA" oraz p. Andrzej Lach (nowy Dyrektor „Budzika”). Wyposażenie Sali 
Doświadczania Świata zostało sfinansowane przez Fundację ROSA.
Sala jest to specjalne pomieszczenie wyposażone w urządzenia i przedmioty, służące stymulacji 
wszystkich zmysłów dziecka. Bodźce są rozproszone, lecz harmonijnie skomponowane i w ten sposób 
wspierają terapię – na przykład rehabilitację ruchową czy zajęcia z logopedą. Znajdują się tu m.in. 
kolorowe niebo sterowane pilotem, kolumny wodne z bąbelkami, specjalne łóżko wodne z matą 
wibrującą, kula lustrzana z reflektorem czy wiązki światłowodów. Salę można zaaranżować tak, by 
liczba, intensywność i charakter bodźców były dostosowane do potrzeb konkretnego dziecka.
- 7 grudzień - W niedzielę 7 grudnia do pacjentów Kliniki Budzik i ich rodziców, zawitał niezwykły Święty 
Mikołaj. W tym roku w tę rolę wcielił się Czesław Mozil a jednym z prezentów dla podopiecznych kliniki 
był koncert Czesława.
- 13 grudnia „Targi designu” – „Pracownia gwiazd”; akcja charytatywna z udziałem gwiazd na rzecz 
Fundacji „Akogo?”
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Opieka dzienna nad 
dziećmi. 
Organizowanie terapii 
dla osób po ciężkich 
urazach mózgu, 
przebywających w 
śpiączce w ramach 
różnego rodzaju zajęć 
medycznych i 
okołomedycznych np. 
biofeedback, 
refleksologia, terapia 
czaszkowo - krzyżowa, 
akupresura, 
psychologia procesu wg 
A. Mindella, terapia 
metodą Tomatisa, 
osteopatia. 
Nadrzędnym celem 
udzielanych świadczeń 
jest wybudzenie 
pacjenta ze śpiączki, 
poprawa ogólnego 
stanu zdrowia i w 
konsekwencji 
przywrócenie 
świadomości i 
zwiększenie 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych

88.91.Z

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

Druk: MPiPS 4
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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Opieka pielęgniarska 
Celem fundacji jest 
zapewnienie właściwej 
opieki pielęgniarskiej 
osobom po ciężkich 
urazach mózgu, 
przebywających w 
śpiączce. Podopieczni 
fundacji nie są 
samodzielni i w wyniku 
długotrwałego 
bezruchu są narażeni 
na powstawanie ran 
odleżynowych, 
przykurczy 
mięśniowych, trudności 
z samodzielnym 
odkrztuszaniem i 
oddychaniem. W 
związku z tym 
wymagają stałej, 
specjalistycznej opieki 
pielęgniarskiej. 
Codzienna pielęgnacja 
umożliwia poprawę 
ogólnego stanu zdrowia 
i w konsekwencji 
przywrócenie 
świadomości i 
zwiększenie 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych.

87.10.Z
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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) 9,743,443.49 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,482,290.32 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 392,846.76 zł

d) Przychody finansowe 52,813.78 zł

e) Pozostałe przychody 2,815,492.63 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

555,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,426,508.18 zł

0.00 zł

2,051,164.66 zł

139,754.86 zł

235,588.66 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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)

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

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub internetowej.
Fundacja prowadzi sklep internetowy. Celem 
tego rodzaju działalności gospodarczej jest 
rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej 
problematyki związanej ze śpiączką, promocja 
fundacji i jej działań, a także sprzedaż innych 
książek, płyt muzycznych i edukacyjnych oraz 
materiałów wydawniczych, z których całkowity 
dochód przeznaczany jest na realizację celów 
statutowych, do których fundacja została 
powołana. W ramach tej działalności 
nawiązujemy współpracę z różnymi 
wydawnictwami.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4,052,352.38 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 555,000.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,709,582.93 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,728,694.41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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 10.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,189,800.17 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,055,412.54 zł 1,189,790.17 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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3,753,595.91 zł 1,189,790.17 zł

0.00 zł 0.00 zł

117,246.33 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,184,570.30 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Klinika Budzik 279,567.79 zł

2 Rehabilitacja, masaż, opieka, sprzęt dla podopiecznych fundacji 910,222.38 zł

1 Pomoc dzieciom w śpiaczce 1,189,790.17 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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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 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 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.)

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

5.0 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)

3.9 etatów

22.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

42.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 756,692.95 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

178,678.44 zł

178,678.44 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 578,014.51 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

17.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

13.00 osób

6.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

2.00 osób
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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)

5,958.00 zł

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

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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

1,920.37 zł

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

4,000.00 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

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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

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)

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

11,154.81 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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

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

1 Koncert: "Pozwól mi 
spróbować jeszcze raz"

Propagowanie tematu śpiączki. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 10,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Budzik Spółka z o. o. Podleśna 4
01-673 Warszawa

100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Mazowiecka Jednstka Wdrażania Programów Unijnych 1

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

1 „Program intensywnej 
rehabilitacji dzieci po 
ciężkich urazach mózgu 
najczęściej w śpiączce – 
Budzimy do życia”

Poprawa sprawności fizycznej i 
psychicznej dzieci po ciężkich 
urazach mózgu, zwykle 
przebywających w śpiączce oraz 
intensyfikacja ilości i jakości i 
jakości bodźców mogących 
przyczynić się do wybudzenia 
dzieci ze śpiączki

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

627,192.40 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marta Peła, 01 lipca 2015r. Data wypełnienia sprawozdania
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