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Fundacja AKOGO została załoŜona 2002r przez Panią Ewę Błaszczyk i ks. Wojciecha 
Drozdowicz ( twórca ZIARNA TV obecnie proboszcza Pokamedulskiego Kościoła przy 
UKSW w Lesie Bielańskim ) 
Fundacja pomaga dzieciom po cięŜkich urazach mózgu-dzieciom w śpiączce . Działa na 
róŜnych  płaszczyznach . Strona internetowa pomaga rodzicom zdobyć informację w zakresie 
medycznym , skomunikować się z autorytetami medycznymi , rehabilitantami i psychologami 
Fundacja prowadzi działalność społeczno-edukacyjną popularyzując wiedzę i nowe 
rozwiązania medyczne i rehabilitacyjne . 
NajwaŜniejszym celem Fundacji AKOGO jest wybudowanie pierwszej w Polsce Kliniki-
wzorca (na 12 łóŜek ) przy Centrum Zdrowia Dziecka . 
Pacjent w klinice będzie leczony i rehabilitowany do półtora roku od wypadku , według 
indywidualnego programu , który ustalą wspólnie lekarze i terapeuci. 
Klinika BUDZIK to przedsięwzięcie wymagające tworzenia od podstaw procedur prawno-
organizacyjnych i wzorca medyczno-rehabilitacyjnego . 
Kliniki takie naleŜałoby budować w innych miastach Polski przy ośrodkach akademickich 
posiadających odpowiednią infrastrukturę, aby w ten sposób pokryć zapotrzebowanie 
społeczne na terenie całego kraju . 

 

 

SPRAWOZDANIE: 
 

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 
      Członek Zarządu : Katarzyna Jolanta Wróblewska zam. ul. Turkusowa 6, Komorów         
        

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

• Niesienia pomocy osobom po urazach neurologicznych i w trakcie 

rehabilitacji neurologicznej, 



• Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym oraz domom opieki 

społecznej dla osób niepełnosprawnych, 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 i 
rehabilitacyjnego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej i 
rehabilitacyjnej, 

• WyposaŜenia specjalistycznych placówek w sprzęt medyczny i 
rehabilitacyjny, 

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

• Prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów osób 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 osobom po cięŜkich urazach 
neurologicznych i ich opiekunom. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 W związku z brakiem środków finansowych były przerwy w budowie Kliniki 
„Budzik”. Nadal jesteśmy na etapie: stan surowy zamknięty. Zbieramy środki na 
dokończenie budowy kliniki. Aplikujemy o środki UE. Nasz wniosek przeszedł 
pomyślnie wszystkie weryfikacje, w związku z tym w 2010 nastąpi podpisanie 
umowy. 
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 
2009 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. W 
Mi ędzynarodowy Dzień Teatru rozpoczęliśmy wiosenną kampanię społeczną 
„Budzimy do Ŝycia”. W dniu 27 marca teatry na terenie Polski wzięły udział w 
akcji „Budzimy do Ŝycia” (dochód ze spektakli oraz zbiórka na „Akogo?”). Akcja 
trwała do końca kwietnia 2009r. Podczas trwania akcji moŜna było wesprzeć 
działania fundacji wysyłając sms-a o treści „Budzimy” na numer 73101 (koszt 3 
PLN / 3,66 z VAT).  Całkowity dochód netto z usług przeznaczony jest na budowę 
kliniki „Budzik”. Cz ęść działań Fundacji zmierzających do pozyskania funduszy 
na dokończenie budowy kliniki, odbywa się na podstawie pozwolenia na zbiórkę 
publiczną, wydanego przez MSWiA. W ramach  kampanii „Budzimy do Ŝycia”, 
wiosną 2009r., na antenie TVP 1, odbyła się  emisja kolejnych odcinków 
programu „Budzimy do Ŝycia” ; 5 minutowe programy opatrzone apelami sms-
owymi; daty emisji – 24 i 31 marca, 7, 14, 21 kwietnia. Kampania medialna 
mająca na celu promocję działań fundacji: prasa- liczne publikacje z apelem sms, 
internet, radio – emisja spotów społecznych z apelem sms m.in. na antenie Radio 
Pogoda, Polskie Radio Program 1, po raz pierwszy w naszych działaniach 
promocyjnych został uŜyty ambient (przestrzenna forma reklamy zewnętrznej) – 
„Kubik” – instalacja maj ąca na celu uzmysłowienie problemu „dziecka w 
śpiączce”; od maja 2009 r. na ścianach sześcianu był eksponowany apel sms-owy 
oraz były wystawione materiały promocyjne z tym samym przekazem; w planach 
mieliśmy przewoŜenie „kubika” do innych miast m.in. Krakowa i  Sopotu. 
Zrezygnowaliśmy z prezentacji ambientu na terenie całego kraju w związku z 
kosztami transportu, konserwacji oraz instalacji i deinstalacji. 
 

 14 czerwca – odbyła się charytatywna aukcja na rzecz fundacji „Akogo?” w 
ramach 6 edycji ogólnopolskiego konkursu Samsung Art. Master; promocja 
działań fundacji oraz wszystkich form wsparcia. Po aukcji odbył się event na 
rzecz fundacji „Akogo?”- wernisaŜ połączony z promocją działań fundacji 
„Akogo?” pt. „Zajrzyj im w oczy” W ramach nast ępnej, jesiennej odsłony 
kampanii „Budzimy do Ŝycia”, jesienią 2009r wykonaliśmy m.in.: 
4 październik – Expo; Europejski Festiwal Sztuki i Rękodzieła, konkurs z 
licytacją na rzecz fundacji „Akogo?” 
15 aździernik – koncert w Stodole „Płonie Stodoła! - A kogo to obchodzi?” 
koncert z dochodem na „Akogo?”, swój udział zapowiedziały zespoły: „Hamak”, 
„Poparzeni  kawą” (połączone siły Radia Zet, RMF FM i TVN), „Opaleni” 
(realizatorzy dźwięku i  dystrybutorzy sprzętu estradowego) – na co dzień 
przedstawiciele konkurujących ze  sobą firm i instytucji. 19 październik – odbyła 
się premiera wydawnictwa „Zodiacus 2010”, charytatywnego kalendarza 
wspierającego fundację „Akogo?” Od 7 listopada na antenie TVP 1 odbyła się 
emisja nowych odcinków programu „Budzimy do Ŝycia” ; 5 minutowe programy 
opatrzone apelami sms-owymi; daty emisji – listopad/kaŜda sobota i niedziela, w 
okolicach godziny 13-tej; tematyczne wydanie soboty w oprawie TVP1, w 
listopadzie (14 listopada) Kampania medialna mająca na celu promocję działań 
fundacji: prasa, radio - publikacje z apelem sms, outdoor – projekt z przesłaniem 
– „50% pacjentów w śpiączce zachowuje świadomość”, ambient od 5 
października do 11 grudnia ekspozycja na terenie BUW- u  

 24 listopada – Fundacja „Akogo?” i Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu 
 zaprosili na wykład dr. Gare’go Reiss’a (terapeuta pracujący metodą 
 psychoterapii zorientowanej na proces z osobami w śpiączce); wykład odbył się w  
 Centrum Zdrowia Dziecka, w godzinach 9 -11 – pt. „Coma Work – praca ze 



 śpiączką – droga do transformacji”; godz. 11.30-12.30 drugi wykład Wojciecha 
 Eichelbergera pt. „Radzenie sobie z długotrwałym stresem” 
 26 listopada odbył się koncert w Teatrze Wielkim - Wielka Orkiestra 
 Symfoniczna im. Czajkowskiego, w programie suita z baletu „Śpiąca Królewna” 
 Piotra  Czajkowskiego oraz V Symfonia d-moll, op.47 Dymitra Szostakowicza; 
 dochód z biletów na „Akogo?”;  

 Od 1 grudnia br. na terenie Centrum Handlowego Sadyba Best Mall przy ul. 

 Powsińskiej 31 w Warszawie sprzedawane były świąteczne świeczki. Całkowity 

 dochód ze sprzedaŜy został przekazany na zakup sprzętu na Oddział 

 Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. W ten 

 sposób Sadyba Best Mall włączy się w działalność społeczną, tym razem wspólnie 

 z Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo?”. 

W lipcu 2009 roku wprowadzono zmiany do Statutu Fundacji  - tekst jednolity Statutu, 

po zmianach znajduje się w załączonych odpisach uchwał. 

BUDOWA KLINIKI „BUDZIK”:  
 
Nadzór inwestorski nadal pełni firma DOM Ryszard Kupis 
Nadzory autorskie nad budową Kliniki BUDZIK pełnili Panowie:               
Wojciech Kielski i Jacek Bolechowski. 
Zakończono umowę o wykonanie, dostawę i montaŜ ślusarki aluminiowej z               
firm ą „APS – System” Spółka Jawna, Paweł Janowski, Artur Kmiecik,              
Sławomir Pełka. 
Zakończono współpracę z firmą MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 
W marcu podpisaliśmy umowę z firmą Pro-Bud o montaŜ wewnętrznych ścianek 
działowych, prace zakończyły się w maju 2009 
 Nadal usługę ochrony budowy Kliniki Budzik pełniła firma „AKODO ” Sp. z o.o. 
 W 2009 roku funkcję Kierownika Budowy Kliniki BUDZIK sprawował  Stefan  
Burzykowski. 
 W październiku zakończono roboty kamieniarskie (umowa z Pamir podpisana w 2008) 
  
                       
ZAKUPY SPRZĘTU DLA CZD: zakup sprzętów gospodarczych (miski, wiadra),  
ceraty oraz sprzętów rehabilitacyjnych i  medycznych. 
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 
            Treść uchwał w załączeniu (odpisy 3 uchwały) 
 
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                                   6 149 753,64 zł 
 
a) darowizny firm oraz instytucji                                       799 299,55 zł

   
zagranicznych i krajowych  
 



b) 
- dotacje i subwencje                   450 000,00 zł 

• w całości kwotę tę stanowi dotacja na projekt  prowadzony we współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia  

 
- przychody z 1%                               3 802 591,85 zł 
- przychody ze zbiórki publicznej                    434 903,53 zł 
- przychody z działalności gospodarczej (dotyczą usług reklamowych)                         259 811,53 zł 
- pozostałe przychody z działalności statutowej                          403 147,18 zł 
  

c)   przychody finansowe(z tytułu odsetek, lokat  i zbycia jednostek w funduszach inwestycyjnych)         1 300 744,80 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  była od 01.01. - 31.12.2009r. 
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

W 2009 roku wynik finansowy z działalności gospodarczej wynosi 159 951,34 zł. 
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
Przychód z działalności gospodarczej stanowi 6,83 % całości uzyskanych 
przychodów. 

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

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 
poŜytku publicznego wynoszą: 

                  2 802 106,57 zł 

b) administrację 
Koszty administracyjne                                                                                1 153 715,84 zł 
1. zuŜycie materiałów i energii                                14 170,81 zł 
2. usługi obce                               358 336,62 zł  
3. wynagrodzenia pracowników oraz ubezpieczenia i inne świadczenia            717 083,20 zł 
4. podatki i opłaty                                  3 206,00 zł 
5. amortyzacja                                 47 025,78 zł 
6. koszty finansowe (z tytułu zbycia jednostek w funduszach inwestycyjnych)                             1 405 396,72 zł 
 

c) działalność gospodarczą 
 

Koszt własny związany ze sprzedaŜą usług, materiałów i 
towarów  

                       99 860,19 zł 

d) pozostałe koszty 
 

Pozostałe koszty                        18 283,33 zł 

 
9. Dane o zatrudnieniu w fundacji: 
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji 



W Fundacji zatrudnionych było 9 osób. 
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska 
 
 

Prezes 1 etat 

Dyrektor finansowy Fundacji 1 etat 

Dyrektor biura 1 etat 

Opiekunka 1 etat 

Pracownik administracyjno - biurowy 1 etat 

Fundraiser 1 etat 

Pełnomocnik ds. budowy 1 etat 

Organizator obsługi sprzedaŜy internetowej ½ etatu 

Pracownik administracyjno-biurowy 1 etat 
               Razem: 8,5 etatu 

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej 1 osoba - 1 etat. 
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji 
a) Wynagrodzenia 

Wynagrodzenia pracownicze brutto ogółem  502 841,70 zł. 
b) Nagrody 
Nie wystąpiły. 
c) Premie 
Premie brutto ogółem 77 181,26 zł. 
d) inne świadczenia 
Nie wystąpiły. 
e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
Wynagrodzenie brutto ogółem 52 582,88 zł. 
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 2009r. wynosiły 5 839,00 zł brutto. 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 

rady w 2009r. wynosiły 5 600,00 zł brutto. 
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na 

wynagrodzenia, premie i inne świadczenia 
Nie wypłacamy odrębnego wynagrodzenia dla osób kierujących osobami 
zatrudnionymi wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej (1 osoba – 1 etat). 

Nie wystąpiły. 
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (cyw. – prawnych)   705 402,57 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 
 
 
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 
31.12.2009r.  

Wynosi:   77 892,05 zł. 

Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego walutowego z 
WBK 

70 1090 1870 0000 0001 0841 7985. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2009r.  

wynosi:  225,38 EUR (średni kurs NBP na dzień 31.12.2009r. 1EUR= 4,1082) 

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

57 1440 1299 0000 0000 0334 4479. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2009r.  

wynosi:  41,00 zł. 

46 1440 1299 0000 0000 0322 5755. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2009r.  

Wynosi:  130 038,06 zł. 

54 1440 1101 0000 0000 0566 9774. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2009r.  

wynosi:  43 585,80  zł. 

30 1440 1101 0000 0000 0591 2512. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2009r.  

Wynosi:  827 659,55 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 2009r zakupiliśmy 2 środki transportu - w ramach umowy barterowej za 
świadczenie usług reklamowych oraz sprzęt komputerowy do wyposaŜenia biura 
Fundacji o łącznej wartości 107 441,22 zł. 
19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

                                                                                                    Aktywa = 10 265 110,58 zł 
20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 
                                                                                               Zobowiązania = 184 556,17 zł 
 
21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz wynik finansowy tej działalności 
 
Dane o działalności zleconej fundacji przez Ministerstwo Zdrowia 

Wkład MZ Wkład własny Program wsparcia i szkolenie oraz doszkalanie nieprofesjonalistów 
zajmujących się udzieleniem pomocy mającej na celu poprawę 
funkcjonowania dzieci po urazach mózgu 450000,00 50000,00 

W okresie od  17 września   do 15 grudnia 2009 r. udzielono wsparcia psychologicznego 

43 dzieciom po urazach mózgu oraz ich rodzinom i opiekunom. Zespół 

psychoterapeutów zajmował się zarówno chorym dzieckiem i rodzicem sprawującym 

podstawową, codzienną opiekę, jak i pozostałymi członkami rodziny, w tym drugim z 

rodziców, dalszymi krewnymi uczestniczącymi w opiece oraz rodzeństwem. 

Rodzice i inni opiekunowie zostali przeszkoleni w zakresie specjalnych metod 

komunikacji z dziećmi w śpiączce i stanach wegetatywnych (nawiązywanie i 

utrzymywanie kontaktu emocjonalnego, odczytywanie i wzmacnianie minimalnych 

sygnałów). Ten sposób komunikacji przynosi wielorakie korzyści: moŜliwość 

skuteczniejszej pracy rehabilitacyjnej, zmniejszenie poczucia bezradności, lepsze 

reagowanie na realne potrzeby dziecka. Daje teŜ większe zadowolenie z przebywania z 

dzieckiem. 

Rodzice zostali przeszkoleni w zakresie podstawowych umiejętności radzenia sobie ze 

stresem. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Wykład otwarty dotyczący radzenia 

sobie z długotrwałym stresem wygłosił wybitny polski psychoterapeuta Wojciech 

Eichelberger. 

Zajęcia miały charakter szkoleń teoretycznych, warsztatów grupowych oraz konsultacji 

indywidualnych. Ponadto, na zaproszenie Fundacji Akogo wykład otwarty dotyczący 

psychologicznych aspektów pracy z dzieckiem w śpiączce i jego rodziną wygłosił 

wybitny specjalista w tej dziedzinie dr Gary Reiss z Portland, USA.  



Przeprowadzony projekt miał charakter pilotaŜowy. Poza osiągniętymi rezultatami w 

odniesieniu do konkretnych osób objętych opieką, jego dodatkowym walorem była 

głębsza diagnoza potrzeb rodzin z dziećmi w stanach zmniejszonej świadomości i 

wypracowanie wstępnych rozwiązań. Projekt przeprowadzony przez Fundację w 

ramach działalności statutowej nieodpłatnej – nie generował przychodów, nie pobierano 

opłat od beneficjentów ostatecznych projektu. Wynik finansowy realizacji projektu 

wyniósł „0”, poniewaŜ zarówno środki otrzymane z dotacji Ministerstwa Zdrowia, jak  i 

wkład własny zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem.  

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: VAT7 oraz Cit8 i PIT-4R . 


