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• 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 2021-09-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina TOMASZÓW 
MAZOWIECKI

Powiat TOMASZOWSKI

Ulica UL. JANA PAWŁA II Nr domu 35 Nr lokalu 

Miejscowość TOMASZÓW 
MAZOWIECKI

Kod pocztowy 97-200 Poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI Nr telefonu 44-786-81-49

Nr faksu E-mail kontakt@fundacjanumed.pl Strona www www.fundacjanumed.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-02-08

2020-11-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36652413600000 6. Numer KRS 0000662419

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

Jacek Stępnicki Prezes Zarządu TAK

Izabela Grenda 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

Zofia Szymańska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Elżbieta Gałek Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Łukasz Michalecki Członek Rady Fundacji TAK

Zofia Myśliwiec Członek Rady Fundacji TAK

Paweł Paczkowski Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA NU-MED"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, w 
szczególności w zakresie chorób onkologicznych, w tym:
1) promocja działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) wspieranie działalności diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej i 
badawczej,
3) zwiększanie dostępności oraz standardów leczenia,
4) zwiększanie świadomości społecznej,
5) wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowej i informacyjnej,
6) szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod  leczenia,
7) ochrona praw pacjentów oraz reprezentowanie ich interesów,
8) upowszechnianie zdrowego stylu życia, w tym odżywiania,
9) upowszechnianie wiedzy z dziedziny rozwoju i zdrowia holistycznego,
10) niwelowanie kryzysów psychicznych,
11) upowszechnianie i wspieranie rozwoju takich dziedzin nauki, które 
ujmują człowieka jako jedność psychofizyczną, zarówno w diagnostyce jak 
i w terapii,
12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.
Nadto celem Fundacji, w tym w nawiązaniu do celu głównego jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności 
osób i rodzin dotkniętych chorobą onkologiczną,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologii, turystyki i 
krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
4) integracja międzynarodowa, 
5) integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa,
6) wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii,
7) wspieranie rozwoju terenów wiejskich,
8) promocja wolontariatu,
9) działanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji i 
innych form przekazywania wiedzy (85.59.B),
2) prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej w zakresie celów 
statutowych Fundacji, w tym za pośrednictwem i przy wykorzystaniu 
środków masowego przekazu i internetu (94.99.Z),
3) świadczenie doradztwa psychologicznego, w tym również w formie 
telefonu zaufania (86.90.E),
4) świadczenie doradztwa prawnego (69.10.Z),
5) świadczenie doradztwa medycznego (86.22.Z)
6) prowadzanie konsultacji społecznych w różnych formach (94.99.Z),
7) prowadzenie akcji związanych z profilaktyką i diagnostyką mających na 
celu wczesne wykrywanie chorób (86.90.E),
8) doraźne sprawowanie, organizowanie i sprawowanie opieki 
stacjonarnej bądź teleopieki w miejscu zamieszkania nad osobami 
chorującymi (niesamodzielnymi) (88.10.Z),
9) reprezentowanie podopiecznych, pacjentów i ich rodzin (94.99.Z), 
10) prowadzenie działalności dobroczynnej (filantropijnej), udzielanie 
pomocy rzeczowej lub finansowej osobom potrzebującym wsparcia, w 
tym  wsparcia w procesie organizowania zaopatrzenia w wyroby 
medyczne protezy, sprzęt medyczny, itp (88.99.Z), 
11) organizowanie terapii , rehabilitacji, fizjoterapii (86.90.A),
12) organizowanie grup wsparcia, grup terapeutycznych (86.90.E),
13) opracowywanie, wdrażanie lub udział w programach profilaktycznych 
(86.90.E),
14) organizowanie imprez, pikników, marszy, rajdów, wycieczek, i innych 
imprez integracyjnych (93.21.Z),
15) organizowanie zajęć sportowych, zawodów sportowych i innych form 
rekreacji (85.51.Z),
16) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców 
zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub 
zamkniętych obiektów sportowych (93.11.Z),
17) współpracę ze specjalistami, którym bliskie, w ramach specjalizacji, są 
cele statutowe Fundacji (94.99.Z),
18) prowadzenie bądź włączanie się w badania naukowe i prace 
rozwojowe w zakresie nauk medycznych, włączając badania kliniczne 
(72.19.Z),
19) prowadzenie bądź włączanie się w badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
20) wydawanie książek, periodyków, magazynów, broszur, ulotek, 
katalogów, fotografii,  pocztówek, kartek z życzeniami, formularzy, 
plakatów, reprodukcji, dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych 
(58.1),
21) organizowanie wolontariatu, w tym również szkolenie wolontariuszy 
(94.99.Z),
22) organizowanie staży, praktyk (88.99.Z), 
23) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organami Unii 
Europejskiej, organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi 
podmiotami w zakresie wymienionym 
w celach działania Fundacji (94.99.Z),
24) wspieranie merytoryczne, finansowe bądź rzeczowe organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy 
działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, jak również podmiotów leczniczych, instytucji 
medycznych bądź instytucji naukowych (94.99.Z),
25) gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych, w tym 
organizowanie zbiórek publicznych (88.99.Z),
26) sprzedaż przedmiotów darowizny (94.99.Z).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2020 r. Fundacja NU-MED realizowała swoje cele poprzez:

1. Organizację i udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom chorym na nowotwory. Wsparcie było udzielane pacjentom - 
podopiecznym Fundacji znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej samodzielne sfinansowanie kosztów 
zakupu akcesoriów terapeutycznych lub kosztów leczenia:
a) dofinansowanie do zakupu peruk i protez piersi  otrzymało 45 podopiecznych Fundacji – pacjentek onkologicznych w trakcie 
chemioterapii (kwota dofinansowania wyniosła 12 393 zł 
b) dofinansowanie do terapii nierefundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymało 2 pacjentów – podopiecznych 
Fundacji (kwota dofinansowania wyniosła 32 190 zł).

2. Organizowanie wydarzeń przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi oraz innymi 
podmiotami, w celach promowania zdrowego stylu życia i zwiększania świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki 
zdrowotnej:

- IV edycja biegu „Ubiegamy się o zdrowie” w Katowicach w dniach 1-5 września 2020 r.
Wydarzenie  organizowane cyklicznie, służy promocji aktywności fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej.  Z powodu zagrożenia 
epidemiologicznego, bieg został zorganizowany w innej niż zwykle formule. Uczestnicy biegu mieli 5 dni (między 1 i 5 września) 
na pokonanie trasy 5 km lub 10 km, a następnie zarejestrowanie swojego wyniku na stronie internetowej przeznaczonej do 
zapisów. W wydarzeniu wzięło udział 88 uczestników.

- „Tniesz bo wiesz”
Kontynuacja akcji,  której celem jest pozyskiwanie środków na dofinansowywanie zakupu peruk oraz protez piersi dla pacjentek 
onkologicznych. Poprzez akcję Fundacja otrzymuje od darczyńców włosy, które są sprzedawane. Akcji towarzyszy promocja 
profilaktyki zdrowia – darczyńcy otrzymują bezpłatne vouchery na badania USG piersi. 

- „Profilaktyka Katowice” 
Kontynuacja działań rozpoczętych w grudniu 2019 r., gdy Fundacja NU-MED podpisała porozumienie ze Śląską Izbą Lekarską i 
otrzymała na realizację akcji kalendarze promujące profilaktykę zdrowia. Kalendarz przedstawia kobiety-lekarki, które zgodziły 
się na udział w sesji fotograficznej, następnie wybrane fotografie, użyto w kalendarzu. Każdy miesiąc ma swoją patronkę oraz 
indywidualne przesłanie profilaktyczne. Fundacja, przypominając o potrzebie wykonywania badań profilaktycznych w czasie 
pandemii, zbierała środki na sfinansowanie badań dla kobiet z aglomeracji katowickiej.

- partnerstwo w projekcie Akademii Zdrowia NFZ „8 tygodni do zdrowia” – promocja aktywności fizycznej, jako elementu 
zapobiegania chorobom i upowszechnianie zdrowego stylu życia.

3.  Wspieranie  rzeczowo-finansowe  szpitali onkologicznych – przekazanie masek ochronnych oraz dofinansowanie do zakupu 
sprzętu dezynfekującego do walki z pandemią COVID-19. 
Dzięki kampanii informacyjnej prowadzonej w mediach społecznościowych Fundacja zebrała środki, które zostały przeznaczone 
na zakup materiałów służących ochronie epidemiologicznej pomieszczeń, w których przebywają pacjenci Szpitali 
Onkologicznych Grupy NU-MED.  

4. Prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn. Profilaktyka czerniaka i innych nowotworów skóry.
Działania były prowadzone wspólnie z samorządami kilku gmin oraz powiatów.
W ramach akcji zrealizowane zostały:
- warsztaty edukacyjne (zwrócenie uwagi na wczesne objawy choroby oraz czynniki ryzyka zachorowania na czerniaka 
złośliwego, tj., długotrwała ekspozycja na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe, oparzenia słoneczne, wrodzone znamiona 
barwnikowe),
- badania lekarskie znamion skórnych oraz dermatoskopia.

5. Prezentowanie problematyki chorób nowotworowych w mediach społecznościowych oraz środkach masowego przekazu 
- udział w realizacji oraz publikacja w mediach społecznościowych animowanej kreskówki zachęcającej do wizyty w poradni 
onkologicznej dla osób, które przekładają wizytę na późniejsze terminy z powodu epidemii,
-  promowanie i publikowanie cyklu krótkich filmów skierowanych do pacjentek onkologicznych, nt. zapobiegania ubocznym 
skutkom chemioterapii, w szczególności kwestia utraty włosów. Z filmów pacjentki dowiadują się m.in. jak wybrać perukę, by 
wyglądać w niej naturalnie, jak ją zakładać, jak pielęgnować. Celem filmów jest wsparcie emocjonalne dla pacjentki w chorobie 
onkologicznej, przekonanie, że jej sytuacja nie jest obojętna dla innych i że może liczyć na pomoc i poradę.

6. Prowadzenie zbiórki publicznej i innych działań fundraisingowych w celu gromadzenia środków  na realizację celów Fundacji:
- zbiórka publiczna, której celem jest zbieranie środków z przeznaczeniem na wsparcie dla pacjentów onkologicznych oraz 
badania profilaktyczne, 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

480

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- kampania fundraisingowa pn. STOP KORONAWIRUS, której celem było zebranie środków na zakup środków ochrony 
epidemiologicznej do walki z pandemią COVID-19 dla szpitali onkologicznych 
- kampania fundraisingowa pn. PROFILAKTYKA KATOWICE, której celem było zebranie środków na badania profilaktyczne dla 
kobiet  z aglomeracji katowickiej.

7. Realizację działań w ramach projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” na podstawie umowy zawartej dnia 
20.04.2018 r. z Gminą Miastem Tomaszów Maz./Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.  
Zadania Fundacji były związane ze świadczeniem pomocy społecznej kierowanej do osób niesamodzielnych oraz ich bliskich. 
Polegały na:
-realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych – uczestników projektu,
-realizacji zajęć warsztatowych dla osób niesamodzielnych oraz/lub ich rodzin/opiekunów faktycznych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, usług pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, porad dietetyka oraz spotkań z psychologiem.

8. Reprezentowanie interesów osób chorych na nowotwory poprzez udział przedstawicieli Fundacji w Forum Organizacji 
Pacjentów przy Narodowym Funduszu Zdrowia - działania na rzecz usprawnień w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, w 
tym w szczególności poprawy komunikacji z pacjentem, opracowanie kodeksu tzw. „prostego” języka w komunikacji z 
pacjentami, zwiększanie dostępności oraz standardów leczenia.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ 
ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

1. Organizacja i udzielanie pomocy rzeczowej i 
finansowej osobom chorym na nowotwory. 
Wsparcie jest udzielane pacjentom - 
podopiecznym Fundacji znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej 
samodzielne sfinansowanie kosztów zakupu 
akcesoriów terapeutycznych lub kosztów 
leczenia.

2. Realizacja działań w ramach projektu pn. 
„Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” na 
podstawie umowy zawartej dnia 20.04.2018 r. z 
Gminą Miastem Tomaszów Maz./Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie 
Maz.  
Zadania Fundacji są związane ze świadczeniem 
pomocy społecznej kierowanej do osób 
niesamodzielnych oraz ich bliskich.

3. Prowadzenie działań fundraisingowych w celu 
gromadzenia środków  na realizację celów 
Fundacji.

88.99.Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI 
ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

1.Organizowanie wydarzeń przy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, władzami 
samorządowymi oraz innymi podmiotami, w 
celach promowania zdrowego stylu życia i 
zwiększania świadomości społeczeństwa na 
temat profilaktyki zdrowotnej.

2. Prowadzenie kampanii profilaktyczno-
edukacyjnych (w ramach kampanii prowadzone 
są   prelekcje o tematyce związanej z  
profilaktyką nowotworową, prezentowana jest 
oferta ogólnopolskich oraz regionalnych 
programów profilaktycznych a także jest 
możliwość wykonania badań).

86.90.E 0,00 zł
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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. Jeżeli 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

3 ochrona i promocja zdrowia

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

1. Prezentowanie problematyki chorób 
nowotworowych w mediach społecznościowych 
oraz środkach masowego przekazu .

2. Reprezentowanie interesów osób chorych na 
nowotwory oraz ich rodzin poprzez udział 
przedstawicieli Fundacji w inicjatywach 
podejmujacych kwestie praw pacjentów oraz 
istotnych rozwiązań dla systemu opieki 
onkologicznej.  

3. Wspieranie  merytoryczne oraz rzeczowo-
finansowe  szpitali onkologicznych oraz 
instytucji medycznych bądź naukowych w celu 
podniesienia standardów opieki nad pacjentem.

94.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 
OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

1.  Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, władzami samorządowymi 
oraz innymi podmiotami, w celach 
promowania zdrowego stylu życia i 
zwiększania świadomości społeczeństwa na 
temat profilaktyki nowotworowej (w 2020 
r. zorganizowana została IV edycja pikniku 
profilaktyczno-rekreacyjnego  "Ubiegamy 
się o zdrowie").

2. Prowadzenie kampanii profilaktyczno-
edukacyjnych (w 2020 r. prowadzona była 
kampania Profilaktyki czerniaka i innych 
nowotworów skóry).

86.90.E 0,00 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZLONKOWSKICH, GDZIE INDZEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

"Tniesz, bo wiesz"  - to akcja prowadzona 
przez Fundację NU-MED,  której celem jest 
pozyskiwanie środków na 
dofinansowywanie zakupu peruk oraz 
protez piersi dla pacjentek onkologicznych. 
Poprzez akcję Fundacja otrzymuje od 
darczyńców włosy, które są sprzedawane. 
Akcji towarzyszy promocja profilaktyki 
zdrowia – darczyńcy otrzymują bezpłatne 
vouchery na badania USG piersi. 
Dofinansowanie do peruk lub zakupu 
protez piersi jest pomocą materialną, ale 
nie tylko. Podopieczne Fundacji NU-MED, 
które korzystają z tej formy pomocy, sięgają 
po produkty medyczne, które im się 
podobają, w których – co najważniejsze – 
dobrze wyglądają i czują się zadbane.

94.99.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 53 907,00 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 113 211,41 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 104 972,41 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 239,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 51 065,41 zł

2.4. Z innych źródeł 8 239,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

53 907,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

16 330,55 zł

30 000,00 zł

4 734,86 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 169,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 402,74 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 103 983,55 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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

86 803,31 zł 0,00 zł

9 641,74 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 538,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

4 395,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

7 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

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 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)

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

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 19 450,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

19 450,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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
(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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

3 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19 450,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 19 450,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wynagrodzenie wypłacone przez Fundacje było związane z 
realizacją projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. 
TOMASZOWSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH 
(wynagrodzenie opiekunek medycznych realizujacych 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych 
Fundacji).

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)

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

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jacek Stępnicki - Prezes Zarządu, 
Izabela Grenda - Wiceprezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-29
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