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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica ŻÓŁKIEWSKIEGO Nr domu 20/26 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@tzmo.com.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-02-10

2015-04-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34124490400000 6. Numer KRS 0000410895

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

Katarzyna Maria Serwińska Prezes Zarządu TAK

Joanna Elżbieta Hain 
Listewnik

Członek Zarządu TAK

Joanna Monika Meyer Członek Zarządu TAK

Dorota Ewa Piotrowska Członek 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

Jarosław Kuzel Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Piotr Ryszard Kowalczyk Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Bogumiła 
Grzymowicz

Członek Rady Fundacji TAK

Beata Dorota Rogalska Członek Rady Fundacji TAK

Izabela Anna Zgolińska Członek Rady Fundacji TAK

"RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. ochrona i promocja zdrowia, 
2. pomoc społeczna,
3. oświata i wychowanie, 
4. integrowanie i działanie na rzecz przewlekle chorych, 
niepełnosprawnych, dzieci, samotnych rodziców i innych osób społecznie 
niesamodzielnych, wymagających wsparcia, 
5. finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie instytucji 
pracujących na rzecz osób niesamodzielnych, przewlekle chorych, 
niepełnosprawnych, a także dzieci i samotnych rodziców, w tym: 
placówek ochrony zdrowia, pomocy społecznej, domów dziecka, domów 
samotnej matki,
6. wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne osób w trudnej 
sytuacji życiowej, niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz 
wyrównywanie szans tych osób, 
7. działanie na rzecz włączenia osób przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych w uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, 
zawodowym, kulturalnym, sportowym i artystycznym odpowiednio do ich 
zainteresowań i potrzeb,
8. działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych 
w zakresie postrzegania roli osób przewlekle chorych, starszych, 
niepełnosprawnych w społeczeństwie, 
9. podnoszenie jakości opieki nad chorymi, niesamodzielnymi w 
placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
10. pomoc i opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, 
11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, 
12. propagowanie idei wolontariatu, 
13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem oraz wsparcie osób powracających 
na rynek pracy, 
14. przeciwdziałanie patologiom społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Druk: NIW-CRSO 2



Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. działania na rzecz rozwoju instytucji realizujących cele statutowe 
Fundacji, 
2. pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków 
finansowych i materialnych pochodzących od instytucji i osób fizycznych 
w kraju i za granicą na rzecz osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, 
dzieci, samotnych rodziców i innych osób społecznie nie samodzielnych, 
wymagających wsparcia, 
3. działalność edukacyjną, m.in. organizację konferencji, sympozjów, 
szkoleń i warsztatów,
4. promocję zdrowego stylu życia, 
5. promocję działalności osób objętych pomocą Fundacji, 
6. organizowanie różnych form integracji osób przewlekle chorych, 
niepełnosprawnych dzieci, samotnych rodziców i innych osób społecznie 
niesamodzielnych, wymagających wsparcia ze środowiskiem lokalnym 
oraz szerszym, 
7. publikację wydawnictw periodycznych, informatorów, broszur, 
poradników, materiałów instruktażowych dotyczących problematyki osób 
przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dzieci, samotnych rodziców i 
innych osób społecznie nie samodzielnych, wymagających wsparcia, 
obszaru ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz dotyczących zdrowego 
stylu życia, 
8. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 
9. organizowanie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, 
10. organizowanie i prowadzenie placówek pomocy społecznej, 
11. organizowanie akcji humanitarnych, 
12. organizowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych i integracyjnych, 
mających na celu promowanie celów Fundacji, 
13. organizowanie akcji informacyjnych na temat profilaktyki chorób, 
zdrowia, opieki zdrowotnej, 
14. organizację kampanii społecznych, reklamowych, promocyjnych, 
15. tworzenie centrów wolontariatu,
16. finansowanie nagród i stypendiów dla osób uzdolnionych, 
17. przyznawanie świadczeń finansowych i rzeczowych w ramach pomocy 
społecznej,
18. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opis działań Fundacji pod sprawozdanie merytoryczne 2019

W 2019 roku Fundacja kontynuowała realizację zainicjowanego w 2012 roku projektu Damy Radę. Głównym jego celem jest 
wsparcie edukacyjne opiekunów nieformalnych, którzy stanęli w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z 
powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń. Projekt, wykorzystując szereg 
bezpłatnych narzędzi edukacyjnych podnosi jakość opieki, a tym samym komfort osób przewlekle chorych i ich opiekunów.

W 2019 Fundacja:
zorganizowała warsztaty dla osób niesamodzielnych - odbyło się 85 warsztatów prowadzonych przez ekspertów w całej Polsce. 
Uczestniczyło w nich łącznie ok 1600 osób
kontynuowała dystrybucję poradnika “Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”, dodruk - 70 000 egz
wydała kolejny poradnik “Co warto wiedzieć o chorobie Alzheimera i innych formach demencji ”, wydając 30 000 bezpłatnych 
egzemplarzy. Rozszerzyła w ten sposób projekt o wsparcie opiekunów osób z demencją
przygotowała kolejne filmy na stronę www.damy-rade.info i kanał YT
kontynuowała realizację kolejnego etapu projektu - Wyjdę ze szpitala i co dalej?, ponieważ jedną z najbardziej krytycznych 
sytuacji dla opiekuna nieformalnego jest moment pierwszego wypisu osoby niesamodzielnej ze szpitala. Pozyskując 14 
kolejnych szpitali jako partnerów projektu (łącznie 80 szpitali ) - wspieramy pacjentów i ich opiekunów w zdobyciu 
podstawowej wiedzy, ułatwiającej organizację opieki w domu, a także personel szpitala w przygotowaniu opiekunów 
nieformalnych do opieki. Przekazaliśmy  nieodpłatnie wyżej wymienione poradniki oraz 33 861 szt “Niezbędników opieki”. 
Przeszkoliliśmy także personel szpitali z zakresu komunikacji z rodziną pacjenta.
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Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej
 Konferencja odbyła się w dniach września 2019 roku pt. Globalne wyzwania w starości - choroba Alzheimera i inne formy 
demencji. Jak poprawić jakość życia osób chorych z różnymi formami demencji? Dobre praktyki ze świata.
Międzynarodowa konferencja Opieki Długoterminowej to coroczne spotkanie profesjonalistów, menedżerów, dyrektorów i 
kadry zarządzającej działających w sektorze opieki długoterminowej na rzecz osób przewlekle chorych. Konferencja w całości 
poświęcona była tematyce demencji. Uczestniczyło w niej blisko 1000 osób z prawie 30 krajów świata. Wysoki poziom tego 
wydarzenia zagwarantowały wystąpienia liderów/wykładowców w tej tematyce z całego świata.

Odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie tematyką demencji było dodatkowe szkolenie “Choroba Alzheimera i inne formy 
demencji. Pozytywne podejście do opieki”, które we wrześniu 2019 roku odbyło się w Toruniu, w ramach Międzynarodowej 
Konferencji Opieki Długoterminowej.

Warsztaty poprowadziła Teepa Snow, specjalistka ds. opieki w demencji, światowy autorytet. Amerykanka przyjechała do Polski 
po raz pierwszy, specjalnie na zaproszenie Fundacji TZMO Razem Zmieniamy Świat.

W szkoleniu uczestniczyło blisko 1000 osób, byli to m.in. opiekunowie osób z demencją, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń 
działających na rzecz chorych, psycholodzy, neuropsycholodzy. To ogromne zainteresowanie pokazało, jak wielkim problemem 
jest demencja. To też dowód na to, jak bardzo potrzebna jest wiedza na temat choroby Alzheimera i innych form otępienia. 

MEDI Forum Opieki Długoterminowej
Kwartalnik na temat opieki długoterminowej adresowany do profesjonalistów - pracowników placówek opieki długoterminowej 
i pomocy społecznej, a także pielęgniarek.
W 2019 roku Fundacja wydała 4 numery:
styczeń:  nakład 3000 egz. w wydaniu m.in:  - Diagnoza problemów systemowych DPSów, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, 
Badanie zasadności pobytu w DPSie
kwiecień: nakład 3000 egz.  w wydaniu m.in: - Problem alkoholowy wśród mieszkańców DPSów, Co tworzy DOM, a nie 
instytucję? Opieka pielęgniarska. Sensacyjna wartość snu.
lipiec, nakład 3000 egz. - w wydaniu m.in: Przyczyny upadków, Pracownik pierwszego kontaktu, Dom Seniora - jak wyjść poza 
stereotyp, Opiekun medyczny - czy warto? Odparzenia i podrażnienia skóry.
październik, nakład 4000 egz - w wydaniu m.in.: demencja - pozytywne podejście do opieki, Dzienne Domy Opieki jak centra 
wsparcia dla osób zmagających się z demencją, znaczenie żywienia w chorobach demencyjnych, o wprowadzeniu wyrobu 
chłonnego 

Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup
Celem organizacji wydarzenia jest motywacja do aktywności fizycznej mieszkańców domów pomocy społecznej, oswajanie 
społeczeństwa z tematem niepełnosprawności intelektualnej poprzez łamanie krzywdzących stereotypów, a także szeroko 
rozumiana integracja społeczeństwa.
W 2019 odbyły się w Polsce trzy turnieje kwalifikacyjne, w którym wzięło około 750 osób i Turniej Finałowy, w którym wzięło ok 
350 osób.

Bezpłatne szkolenia dla pracowników świadczących opiekę szpitalną, długoterminową i hospicyjną oraz pomoc społeczną.
Organizowane szkolenia pozwalają podnieść kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne pracowników 
placówek świadczącyc opiekę nad osobami niesamodzielnymi.
W 2019 roku Fundacja przeprowadziła łącznie 38 szkoleń.

„Alzheimer – członek rodziny?” 
Fundacja była współorganizatorem wydarzenie adresowanego do opiekunów osób chorujących na Alzheimera i inne formy 
demencji, środowisk działających na rzecz seniorów oraz wszystkich interesujących się tematyką demencji. 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą 
otępienną i ich opiekunów” (POWR.04.01.00-00-DI01/17), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym organizatorem spotkania był 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
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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

100000

1000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: NIW-CRSO 5



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. W 2019 roku Fundacja kontynuowała 
realizację zainicjowanego w 2012 roku projektu 
Damy Radę. Głównym jego celem jest wsparcie 
edukacyjne opiekunów nieformalnych, którzy 
stanęli w obliczu konieczności zapewnienia 
opieki swoim bliskim z powodu ich 
zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby 
lub innych poważnych schorzeń. Projekt, 
wykorzystując szereg bezpłatnych narzędzi 
edukacyjnych podnosi jakość opieki, a tym 
samym komfort osób przewlekle chorych i ich 
opiekunów
W 2019 Fundacja:
• zorganizowała warsztaty dla osób 
niesamodzielnych - odbyło się 85 warsztatów 
prowadzonych przez ekspertów w całej Polsce. 
Uczestniczyło w nich łącznie ok 1600 osób
• kontynuowała dystrybucję poradnika “Jak 
opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”, 
dodruk - 70 000 egz
• wydała kolejny poradnik “Co warto wiedzieć o 
chorobie Alzheimera i innych formach 
demencji”, wydając 30 000 bezpłatnych 
egzemplarzy. Rozszerzyła w ten sposób projekt o 
wsparcie opiekunów osób z demencją
• przygotowała kolejne filmy na stronę 
www.damy-rade.info i kanał YT
• kontynuowała realizację kolejnego etapu 
projektu - Wyjdę ze szpitala i co dalej?, 
ponieważ jedną z najbardziej krytycznych 
sytuacji dla opiekuna nieformalnego jest 
moment pierwszego wypisu osoby 
niesamodzielnej ze szpitala. Pozyskując 14 
kolejnych szpitali jako partnerów projektu 
(łącznie 80 szpitali ) - wspieramy pacjentów i ich 
opiekunów w zdobyciu podstawowej

85.59.B 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2019 roku Fundacja wydała 4 numery:
• styczeń:  nakład 3000 egz. w wydaniu m.in:  - 
Diagnoza problemów systemowych DPSów, 
Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, Badanie 
zasadności pobytu w DPSie
• kwiecień: nakład 3000 egz.  w wydaniu m.in: - 
Problem alkoholowy wśród mieszkańców 
DPSów, Co tworzy DOM, a nie instytucję? 
Opieka pielęgniarska. Sensacyjna wartość snu.
• lipiec, nakład 3000 egz. - w wydaniu m.in: 
Przyczyny upadków, Pracownik pierwszego 
kontaktu, Dom Seniora - jak wyjść poza 
stereotyp, Opiekun medyczny - czy warto? 
Odparzenia i podrażnienia skóry.
• październik, nakład 4000 egz - w wydaniu 
m.in.: demencja - pozytywne podejście do 
opieki, Dzienne Domy Opieki jak centra wsparcia 
dla osób zmagających się z demencją

58.14.Z 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

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

Fundacja zaspakaja indywidualne potrzeby
Podopiecznych o których mowa w ustawie z 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz.182 ze zm.), w tym w 
szczególności koszty związane z leczeniem, 
rehabilitacją, zakupem lekarstw, sprzętu 
medycznego, poprawą bytu materialnego,
rozwojem intelektualnym, psychicznym i
fizycznym podopiecznych Fundacji, zalecanych
przez kompetentne w tym zakresie osoby(lekarz,
psycholog, terapeuta, instruktor, 
pedagog,społeczny opiekun środowiskowy itp.).

88.99.Z 24 940,77 zł
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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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2019 Fundacja zorganizowała:
Międzynarodową Konferencję Opieki 
Długoterminowej
 Konferencja odbyła się w dniach września 
2019 roku pt. Globalne wyzwania w starości 
- choroba Alzheimera i inne formy 
demencji. Jak poprawić jakość życia osób 
chorych z różnymi formami demencji? 
Dobre praktyki ze świata.
Międzynarodowa konferencja Opieki 
Długoterminowej to coroczne spotkanie 
profesjonalistów, menedżerów, dyrektorów 
i kadry zarządzającej działających w 
sektorze opieki długoterminowej na rzecz 
osób przewlekle chorych. Konferencja w 
całości poświęcona była tematyce 
demencji. Uczestniczyło w niej blisko 1000 
osób z prawie 30 krajów świata. Wysoki 
poziom tego wydarzenia zagwarantowały 
wystąpienia liderów/wykładowców w tej 
tematyce z całego świata.

Odpowiedzią na wzrastające 
zainteresowanie tematyką demencji było 
dodatkowe szkolenie “Choroba Alzheimera 
i inne formy demencji. Pozytywne podejście 
do opieki”, które we wrześniu 2019 roku 
odbyło się w Toruniu, w ramach 
Międzynarodowej Konferencji Opieki 
Długoterminowej.

Warsztaty poprowadziła Teepa Snow, 
specjalistka ds. opieki w demencji, 
światowy autorytet. Amerykanka 
przyjechała do Polski po raz pierwszy, 
specjalnie na zaproszenie Fundacji TZMO 
Razem Zmieniamy Świat.

W szkoleniu uczestniczyło blisko 1000 osób, 
byli to m.in. opiekunowie osób z demencją, 
przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń 
działających na rzecz chorych, psycholod

85.59.B 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 342 663,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 597 253,95 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 461 210,97 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 280 600,00 zł

d) przychody finansowe 2 746,20 zł

e) pozostałe przychody 852,01 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja jest organizatorem 
Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób 
Niepełnosprawnych Seni Cup.
Celem organizacji wydarzenia jest 
motywacja do aktywności fizycznej 
mieszkańców domów pomocy społecznej, 
oswajanie społeczeństwa z tematem 
niepełnosprawności intelektualnej poprzez 
łamanie krzywdzących stereotypów, a także 
szeroko rozumiana integracja 
społeczeństwa.
W 2019 odbyły się w Polsce trzy turnieje 
kwalifikacyjne, w którym wzięło około 750 
osób i Turniej Finałowy w Toruniu, w 
którym wzięło ok 350 osób.

93.19.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

1 73.12.D

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. Usługi 
reklamowe polegające na udostępnieniu powierzchni reklamowych w trakcie szkoleń 
organizowanych przez Fundację w ramach programu Damy Radę, udostępnianiu powierzchni 
reklamowych na stronie internetowej poświęconej tematyce projektu Damy Radę, 
udostępnieniu powierzchni reklamowych w czasopismach i materiałach drukowanych, 
prezentacje wyrobów podczas szkoleń i warsztatów organizowanych dla rodzin oraz 
personelu medycznego i opiekuńczego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 22 287,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 27 274,22 zł

Druk: NIW-CRSO 9



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 828 292,63 zł

2.4. Z innych źródeł 464 809,18 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 26 904,87 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 24 940,77 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

1 Fundacja pokrywa koszty związane z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb Podopiecznych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 
182 ze zm.), w tym w szczególności koszty diagnostyki, leczenie i rehabilitacji Podopiecznych oraz 
koszty poprawy warunków socjalno-bytowych Podopiecznych.

24 940,77 zł

1 Paweł Górniak 3 007,80 zł

2 Maja Bołądź 15 455,62 zł

3 Dawid Mądrowski 987,35 zł

4 Sylwester Stolkowski 990,00 zł

5 Jacek Jarosz 1 000,00 zł

6 Jarosław Aleksandrowicz 1 500,00 zł

7 Aleksander Chojecki 2 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

7 274,22 zł

20 000,00 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

235,00 zł

1 547 457,63 zł

0,00 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)

280 600,00 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 505 850,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -519 461,84 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 268 746,12 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 390 043,14 zł 24 940,77 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

1 091 403,84 zł 24 940,77 zł

980 672,81 zł 0,00 zł

11 853,88 zł

452,83 zł

101 630,71 zł

204 029,07 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 268 746,12 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

14 500,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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

55 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

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 66 867,18 zł

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

66 867,18 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)  

101,31 zł

7 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

7 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 66 867,18 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 16 794,83 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 50 072,35 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)

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)

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

1 Turniej Finałowy 
Międzynarodowej Ligi Piłki 
Nożnej Osób 
Niepełnosprawnych Seni 
Cup 2019

Aktywizacja i integracja 
niepełnosprawnych 
intelektualnie zawodników 
zarówno z innymi 
niepełnosprawnymi 
sportowcami jak i z 
pełnosprawnymi mieszkańcami 
Torunia

Gmina Miasta Toruń 20 000,00 zł

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

9 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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

Katarzyna Serwińska
Joanna Hain-Listewnik

Joanna Meyer
Dorota Piotrowska

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

1 Fundacja Razem Zmieniamy Świat w Rumunii

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Skoordynowana opieka 
środowiskowa skierowana 
do osób z chorobą otępienną 
i ich opiekunów.

zorganizowanie pikniku 
integracyjnego "Alzheimer-
członek rodziny", skierowanego 
do wszystkich 
zainteresowanych problemem 
otępień, zorganizowanie i 
zapewnienie opieki 
wytchnieniowej dla opiekunów 
osób z zespołami otępiennymi.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów 7 274,22 zł

2020-07-03
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