
1. Dane rejestracyjne fundacji 
a) nazwa fundacji 

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” 
b) siedziba fundacji 

ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa 
c) adres fundacji 

ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa 
d) data wpisu w KRS 

29.07.2002r. 
e) numer KRS 

0000125054 
f) numer Regon 

015217771 
g) dane członków zarządu fundacji(imię i nazwisko wg aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym i adres zamieszkania członków zarządu fundacji) 
       Prezes Fundacji : Ewa Błaszczyk – Janczarska zam. ul. Podleśna 4a , Warszawa 
       (od lipca 2007 Prezes Zarządu) 
      Członek Zarządu : Katarzyna Jolanta Wróblewska zam. ul. Turkusowa 6, Komorów         
       (do lipca 2007 Prezes Zarządu, od lipca Vice-Prezes) 

h) określenie celów statutowych fundacji 
            Celem statutowym działania Fundacji jest: 

• Niesienie pomocy dzieciom po urazach neurologicznych i w trakcie 
rehabilitacji neurologicznej, 

• Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym, zaczynając od 
Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych. 
 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
• Budowę specjalistycznej placówki medycznej i rehabilitacyjnej, 

• Organizowanie i finansowanie, a takŜe świadczenie róŜnorodnych form 
pomocy przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do 
prawidłowej diagnostyki lekarskiej, 

• WyposaŜenia specjalistycznych placówek w sprzęt rehabilitacyjny, 

• Organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów medycznych i 
rehabilitacyjnych, w szczególności w Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie,  

• Prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów dzieci po 
cięŜkich urazach neurologicznych i ich opiekunów, 

• Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych z 
niesieniem pomocy dzieciom po cięŜkich urazach neurologicznych, 



• Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom po cięŜkich urazach 
neurologicznych i ich opiekunom. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 
� Fundacja „Akogo?” Ewy Błaszczyk pomaga dzieciom po cięŜkich urazach 

mózgu – dzieciom w śpiączce. W ramach kampanii pt. „Budzimy do 
Ŝycia” fundacja gromadzi środki na wybudowanie wzorcowej kliniki 
„Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 26 listopada 
2007r. został wmurowany kamień węgielny pod budowę kliniki „Budzik”. 
Natomiast budowę planujemy rozpocząć na wiosnę 2008r. Nadal zbieramy 
środki na prowadzenie budowy kliniki. 

� Naszym celem jest stworzenie rozwiązań systemowych dla dzieci po 
cięŜkich urazach mózgu, wymagających długiej, intensywnej i drogiej 
hospitalizacji i rehabilitacji. Od początku naszego istnienia wspieramy 
Oddział Neurologii, a przede wszystkim Rehabilitacji Neurologicznej, 
przy którym ma powstać Klinika. Klinika „BUDZIK”, to przedsi ęwzięcie 
wymagające tworzenia od podstaw procedur prawno - organizacyjnych i 
wzorca medyczno - rehabilitacyjnego. W 2007 roku były przeprowadzone 
liczne spotkania z przedstawicielami ministerstwa zdrowia, samorządów, 
m.st. Warszawy, a takŜe NFZ i PFRON w celu wspólnego opracowania 
strategii finansowania powstającej kliniki. 

� W 2007 r. prowadzona była dodatkowa rehabilitacja dzieci po cięŜkich 
urazach mózgu w CZD oraz w miejscu ich zamieszkania, wspomagaliśmy 
Odziały Neurologii i Rehabilitacji CZD. Obj ęto dodatkową rehabilitacją 
84 dzieci po cięŜkich urazach mózgu. 

� Zorganizowanych zostało takŜe szereg akcji propagujących działalność 
fundacji. Prowadziliśmy działalność społeczno-edukacyjną, popularyzując 
wiedzę, sygnalizując skalę problemu, a takŜe propagowaliśmy nowe 
rozwiązania medyczne i rehabilitacyjne, w czym bardzo pomocne były 
media. Dwie akcje charytatywne „Budzimy do Ŝycia” WIOSNA i JESIEŃ. 
Podczas akcji wiosennej organizacja akcji „Teatry na Klinik ę BUDZIK”; 
15 kwietnia w Podziemiach Kamedulskich na Bielanach „Wytwórnia 
błękitu”, fragmenty Dybuka (piosenki literackie, teksty Ŝydowskie), 
zbiórka na „Akogo?”; 16 kwietnia – Kabaret pod Egidą: koncert „40 
sezon kabaretu Pod Egidą”– emisja na antenie TVP 1 , 22 kwietnia (apele 
sms o wsparcie działań fundacji w wykonaniu artystów). 29 kwietnia 
układanie kwiatowego „Budzika” pod Pałacem Kultury, występ 
przedstawicieli Zespołu Mazowsze. Emisja zarejestrowanego juŜ Teatru 
Telewizji pt. „Wi ęź” Rony Munro, re Ŝ. Z. Brzoza (z udziałem m.in. p. Ewy 
Błaszczyk), w dniu 30 kwietnia - TVP1, ostatni tydzień kampanii 
„Budzimy do Ŝycia” na antenie TVP, podsumowanie akcji 
przeprowadzonej w teatrach; sztuka przeniesiona z Teatru Studio; pomoc 
środowiska (apele sms o wsparcie działań fundacji w wykonaniu aktorów i 
twórców sztuki). Nowy recital p. Ewy Błaszczyk „Nawet gdy wichura” - 
(podczas, którego promowana jest równieŜ Fundacja „Akogo?”). Michał 
Lorenc – koncert na rzecz „Akogo?” w Podziemiach Kamedulskich. W 
październiku ogłoszenie wyników konkursu Effie Awards (kampania 
„Budzimy do Ŝycia ” nominowana do nagrody w kategorii non-profit jako 
jedna z trzech)- zajęliśmy II miejsce. Koncert w Podziemiach 
Kamedulskich na 5-lecie fundacji. Bal Andrzejkowy Ekonomistów. 

� Na antenie TVP1, w sobotę 14, 21 oraz 28 kwietnia, o godzinie 12.45, 
będzie moŜna obejrzeć 10 minutowy program „Budzimy do Ŝycia” 



poświęcony zagadnieniom śpiączki oraz wiosennej akcji fundacji. 
JESIEŃ: Akcja w TVP (pierwszy program 20 X) – kolejny cykl 
programów „Budzimy do Ŝycia”. 

� BUDOWA KLINIKI „BUDZIK”: 
                      1. Zatwierdzono projekt Kliniki Budzik 
                      2. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę kliniki 
                      3. ZaangaŜowano do pełnienia nadzoru inwestorskiego Joannę Benderz. 
                      4.Uzgodniono zasady pełnienia nadzoru autorskiego nad budową Kliniki                        
                         przez Wojciecha Kielskiego i Jacka Bolechowskiego. 
                      5. Podpisano umowę o wykonanie przekładki sieci wodociągowej z firmą       

  Tronix 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

            Treść Uchwał w załączeniu (odpisy 9 uchwał) 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodach, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budŜetu państwa i 
budŜetu gminy) 

Przychody z działalności stanowią kwotę                                   3 966 962,87 zł 
 
a) darowizny firm oraz instytucji                                    1 916 073,79 zł

   
zagranicznych i krajowych  
 

b) 
- dotacje i subwencje                   210 000,00 zł 

 
- przychody z 1%                               1 267 265,34 zł 
- przychody ze zbiórki publicznej                    498 057,63 zł 
- przychody z działalności gospodarczej (dotyczą usług reklamowych)                           47 090,13 zł 
- pozostałe przychody z działalności statutowej                            14 638,10 zł 
  
c)   przychody finansowe(z tytułu odsetek)          13 837,88 zł 

 
6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach 

celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 
Nie dotyczy. 

7. Działalność gospodarcza 
a) informacja czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

Działalność gospodarcza prowadzona jest od 01.01. - 31.12.2007r. 
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

W 2007 roku wynik finansowy z działalności gospodarczej wynosi 0,00 zł. 
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
Przychód z działalności gospodarczej stanowi 1,18 % całości uzyskanych 
przychodów. 

8. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych 
 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 
poŜytku publicznego wynoszą: 
 
 

                     835 624,17 zł 



b) administrację 
Koszty administracyjne                             753 881,98 zł 
1. zuŜycie materiałów i energii                                                                 9 040,83 zł 
2. usługi obce                               280 612,01 zł  
3. wynagrodzenia pracowników oraz ubezpieczenia i inne świadczenia        417 190,59 zł                 
4. podatki i opłaty                      4 044,00 zł 
5. amortyzacja                                 16 640,04 zł 
 

c) działalność gospodarczą 
 

Koszt własny związany ze sprzedaŜą usług, materiałów i 
towarów  

                       47 090,13 zł 

d) pozostałe koszty 
 

Pozostałe koszty                                                                                                      26 354,51 zł 
 

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji: 
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji 
W Fundacji zatrudnione były 4 osób. 
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska 
 

  
 Dyrektor finansowy Fundacji 1 etat 
 Dyrektor biura 1 etat 
 Pracownik administracyjno - biurowy 1 etat 
 Fundraiser 1 etat 

 

 
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej - ½ etatu. 
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji 
a) wynagrodzenia 
Wynagrodzenia pracownicze brutto ogółem  191 576,86 zł. 
b) Nagrody 
Nie wystąpiły. 
c) Premie 
Nie wystąpiły. 
d) inne świadczenia 
Nie wystąpiły. 
e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

Nie zatrudnialiśmy osób zajmujących się wyłącznie działalnością gospodarczą. 
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: 
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 

zarządu w 2007r. wynosiły 5 490,58 zł brutto. 
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na 

wynagrodzenia, premie i inne świadczenia 
Nie wystąpiły. 
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych  473 351,37 zł. 



13. Dane o udzielonych przez fundację poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem wg ich 
wysokości: 

a) ze wskazaniem poŜyczkobiorców 
Nie wystąpiły. 
b) za wskazaniem warunków przyznania poŜyczek 
Nie wystąpiły . 
c) podanie podstawy statutowej udzielonych poŜyczek 
Nie wystąpiły. 
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
 

• Fundacja ma prowadzony rachunek bankowy w  WBK  

 02 1090 1056 0000 0000 0612 1000. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2007r.  

wynosi:   15.255,42 zł. 

• Fundacja ma prowadzone rachunki bankowe w Nordea Bank Polska S.A. 

57 1440 1299 0000 0000 0334 4479. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2007r.  

wynosi:  91,77 zł. 

46 1440 1299 0000 0000 0322 5755. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2007r.  

wynosi:  50,00 zł. 

54 1440 1101 0000 0000 0566 9774. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2007r.  

wynosi:  22.812,01 zł. 

30 1440 1101 0000 0000 0591 2512. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2007r.  

wynosi:  34.125,14 zł. 

15. Dane o nabytych obligacjach 
      Nie wystąpiły. 
16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcjach w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek 
      Nie wystąpiły. 
17. Dane o nabytych nieruchomościach 
a) wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości 
     Nie wystąpiły. 
b) przeznaczenie nabytych nieruchomości 
      Nie wystąpiły. 
18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 
      W 2007r zakupiliśmy urządzenia techniczne oraz mebli na kwotę 29 702,91 zł. 



19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

                                                                                                      Aktywa = 5 773 919,76 zł 
20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 
                                                                                                 Zobowiązania = 27 217,44 zł 
21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz 

wynik finansowy tej działalności 
Dane o działalności zleconej fundacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób    
Niepełnosprawnych. 
 

Wydatki związane z rehabilitacją dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej 

Wkład 
własny 

Ze środków 
PFRON 

MasaŜyści 14 640,00 zł 8 240,00 zł
Opiekunki 48 520,00 zł 140 360,00 zł
Rehabilitanci 22 670,00 zł 55 010,00 zł
Neurologopedzi 3 900,00 zł 6 390,00 zł
Razem 89 730,00 zł 210 000,00 zł
Zgodnie z planem wykonywane były dodatkowe zabiegi dzieciom potrzebujących 

wzmoŜonej, indywidualnej rehabilitacji. Obj ęto tymi zabiegami 84 dzieci. U części dzieci 

(40) nastąpiło zahamowanie pogarszania się komunikacji z otoczeniem, u niektórych 

(29) nastąpiła poprawa komunikacji z otoczeniem, a u pozostałych (15) niekorzystne 

procesy udało się spowolnić. Dzieci objęte opieką Fundacji „AKOGO?” s ą po cięŜkich 

urazach neurologicznych i nawet najmniejsza poprawa ich stanu jest bardzo istotna. 

Jednocześnie wpływa to korzystnie na atmosferę w rodzinach tych dzieci, gdyŜ widzą 

one nie tylko wzmoŜone starania o stan zdrowia dzieci, ale takŜe rodzi się w nich większe 

poczucie 10 bezpieczeństwa i umiejętność radzenia sobie z problemami związanymi z 

opieką nad dziećmi z syndromem apallicznym. W tym okresie wydano 299 730 zł na 

opiekę i rehabilitacj ę z tego 89 730 zł ze środków własnych i 210 000 zł ze środków 

PFRON. ZaangaŜowanie środków własnych 29,94 %.W tym okresie wykonano 1923 

zabiegi rehabilitacji ruchowej, 294 rehabilitacji neurologicznej, 286 masaŜy. Odbyło się 

1180 dyŜurów (12 godzinnych) opiekunek. Średnie miesięczne zatrudnienie w 2007 roku 

wynosiło:5 rehabilitantów, 2 masaŜystów, 2 neurologopedów, 15 opiekunek. 

22. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązaniach podatkowych 
Fundacja rozliczyła się z zobowiązań podatkowych. 
23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych 
Fundacja składała deklaracje podatkowe: VAT-7, PIT-4 oraz Cit8. 


