
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-07-14

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

Elzbieta Gałek Wiceprzewodniczaca 
Rady Fundacji

TAK

Łukasz Michalecki Członek Rady Fundacji TAK

Zofia Myśliwiec Członek Rady Fundacji TAK

Paweł Paczkowski Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA NU-MED"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2021 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 69 podopiecznych Fundacji – pacjentek onkologicznych 
w trakcie chemioterapii (kwota dofinansowania wyniosła 15 384 zł) 
b) dofinansowanie do terapii nierefundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał 1 pacjent – podopieczny 
Fundacji 

2. Realizację usług opiekuńczych (świadczenie pomocy społecznej kierowane do osób niesamodzielnych) 

3. 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
- V edycja biegu „Ubiegamy się o zdrowie” w Katowicach w dn. 4 września 2021 r.
Wydarzenie  organizowane cyklicznie, służy promocji aktywności fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej.  Bieg na 
dystansie 5 i 10 km, nordic-walking oraz bieg dla dzieci na dystansie 200 i 500 m. Uczestnicy wydarzenia mogli 
skorzystać z porad specjalistów w zakresie zdrowego odżywiania, wykonać pomiar ciśnienia, cukru oraz analizę 
składu ciała pozwalającą na określenie proporcji pomiędzy tkanką tłuszczową, tkaną mięśniową, nawodnieniem 
organizmu oraz zmineralizowaniem kości.  W wydarzeniu wzięło udział 250 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-ŚILni Mężczyźni” 
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. 
Kalendarze przekazane FUNDACJI NU-MED w 2021  przedstawiają mężczyzn-lekarzy, którzy zgodzili się na udział 
w sesji fotograficznej, następnie wybrane fotografie użyto w kalendarzu. Każdy miesiąc ma swojego patrona oraz 
indywidualne przesłanie profilaktyczne. Fundacja, przypominając o potrzebie wykonywania badań profilaktycznych, 
zbierała środki na sfinansowanie badań dla mężczyzn z aglomeracji katowickiej.

4.  Wspieranie  finansowe innych organizacji pozarządowych  -  Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej /PCPM-  
fundacja która grupuje profesjonalnych medyków pomagających w miejscach kryzysów humanitarnych.
Zorganizowanie akcji dobroczynnej „NIE ZWLEKAJ! POMÓŻ LUDZIOM”. Celem akcji było zgromadzenie środków 
na działania pomocowe osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej na skutek kryzysu 
humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. 
Działania polegały na zgromadzeniu ozdób świątecznych, które zostały wykonane i podarowane Fundacji NU-MED 
przez dzieci i młodzież – uczniów Szkoły Podstawowej w Uszczynie. W dn. 18-19 grudnia 2021 został 
zorganizowany kiermasz świąteczny, na którym sprzedawane były podarowane Fundacji przedmioty. Zebrana kwota 
2 562,40 zł została przekazana Fundacji PCPM.

5. Prowadzenie akcji związanych z profilaktyką i diagnostyką mających na celu wczesne wykrywanie chorób:
- PROFILAKTYKA KATOWICE – realizacja badań profilaktycznych dla kobiet (USG piersi, 101 uczestniczek)  
- PROFILAKTYKA z okazji Dnia Kobiet – realizacja badań profilaktycznych dla kobiet (USG gin., cytologia, 45 
uczestniczek)
- kampania profilaktyczno-edukacyjna pn. Profilaktyka czerniaka i innych nowotworów skóry 
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), a także badania lekarskie znamion 
skórnych/dermatoskopia znamion (95 uczestników).
- akcja profilaktyczna w Dniu Walki z rakiem piersi – dieta a zdrowie  (wykład oraz porady dietetyka, 40 uczestników)
- akcja profilaktyczna dla seniorów w dn. 20 października 2021r. – Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykład "Schorzenia 
nowotworowe - rozpoznanie, leczenie, profilaktyka”, 150 uczestników) 

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

7. 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, 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- kampania fundraisingowa pn. PROFILAKTYKA KATOWICE, której celem było zebranie środków na badania 
profilaktyczne dla mężczyzn  z aglomeracji katowickiej.

8. 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 (koszty związane z realizacją świadczeń wyniosły 22 234,93 zł). 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.

9. 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.

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

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

750

1
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

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

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.

7 765,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905)

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 akcji związanych z profilaktyką i 
diagnostyką mających na celu wczesne wykrywanie 
chorób (prowadzone są prelekcje o tematyce związanej 
z profilaktyką nowotw., prezentowana jest oferta 
ogólnopolskich oraz regionalnych programów 
profilaktycznych a także jest możliwość wykonania 
badań).

3. Prezentowanie problematyki chorób 
nowotworowych w mediach społecznościowych.

4. 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.

5. Wsparcie merytoryczne oraz rzeczowo-finansowe 
szpitali onkologicznych oraz instytucji medycznych lub 
naukowych w celu podniesienia standardów opieki nad 
pacjentem.

1 150,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

1. Prowadzenie akcji związanych z profilaktyką i 
diagnostyką mających na celu wczesne 
wykrywanie chorób (w 2021 r. w ramach 
działalności odpłatnej prowadzone były kampanie 
profil.-eduk. tj. Profilaktyka czerniaka i innych 
nowotworów skóry,  PROFILAKTYKA KATOWICE 
/USG pirersi).

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
władzami samorządowymi oraz innymi 
podmiotami w celach promowania zdrowego stylu 
zycia i zwiększania świadomości społeczeństwa na 
temat profilaktyki nowotworowej (w 2021 r. w 
ramach działalności odpłatnej zorganizowana 
została V edycja pikniku profilaktyczno-
rekreacyjnego "Ubiegamy się o zdrowie").

3 685,31 zł

2

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

"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 zakupu 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.

0,00 zł
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 93 869,50 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 72 587,25 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 21 282,25 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5 537,45 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 67 049,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 13 291,57 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

81 328,73 zł

15 851,53 zł

0,00 zł

9 073,54 zł

0,00 zł

1 Prowadzenie akcji związanych z profilaktyką i diagnostyką mających na celu wczesne wykrywanie 
chorób:
- kampania profilaktyczno-edukacyjna pn. Profilaktyka czerniaka i innych nowotworów skóry 
- akcja profilaktyczna w Dniu Walki z rakiem piersi – dieta a zdrowie

1 150,00 zł

2 Realizacja usług opiekuńczych (świadczenie pomocy społecznej kierowane do osób 
niesamodzielnych)

2 325,00 zł

3 Organizacja i udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom chorym na nowotwory - 
dofinansowanie do zakupu peruk i protez piersi  (świadczenie pomocy społecznej)

5 440,00 zł

4 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 (V edycja biegu 
„Ubiegamy się o zdrowie” w Katowicach w dn. 4 września 2021)

3 685,31 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 106 253,80 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -12 384,30 zł
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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.

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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

12 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

4 159,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

3 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 20 308,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20 308,00 zł

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

141,03 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 260,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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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 2022-07-14
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