Fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
NIP 879-266-72-14

Zgodnie z art. 18 ust.1e updop udostępniamy do publicznej wiadomości :
Kwota ogółem otrzymanych darowizn w 2021 roku – 926 587,61 zł.
Przeznaczono na:
•
•
•

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ( poradnictwo, publikacja wydawnictw
periodycznych dotycząca osób niesamodzielnych )
Działalność edukacyjną ( organizowanie konferencji, webinariów, kursów i szkoleń dla
osób niesamodzielnych i ich opiekunów)
Pomoc społeczną (finansowe wsparcie – darowizny rzeczowe dla instytucji pracujących
na rzecz osób niesamodzielnych, przewlekle chorych w tym: placówek ochrony zdrowia,
pomocy społecznej)

1. Darowizny pochodzących od osoby prawnej z podaniem nazwy i adresu darczyńcy od
którego jednorazowa kwota darowizny przekroczyła 15 000 zł. lub suma otrzymanych
darowizn w danym roku podatkowym przekroczyła 35 000 zł.
• Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 , 87-100
Toruń – wartość otrzymanych darowizn w 2021 roku 926 587,61 zł.
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KARTA PODPISÓW
poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych
Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 88fb787c-1b71-452f-ba22-6f256b01e194
utworzonego: 2022-03-29 15:28 (GMT+02:00)

Dokument przekazany do podpisu przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ewa.kucharska@tzmo-global.com został zabezpieczony pieczęcia elektroniczną przed wprowadzeniem zmian.
2022-03-29 15:28 (GMT+02:00)

Katarzyna Serwińska

Podpis elektroniczny

katarzyna.serwinska@tzmo-global.com

zabezpieczony pieczęcią Autenti

Prezes Zarządu
Fundacja Razem Zmieniamy Świat
NIP: PL8792667214

Uwierzytelnienie: e-mail
Powód: Podpisanie dokumentu

Adres IP: 195.66.68.36

2022-03-29 15:47 (GMT+02:00)

Joanna Hain-Listewnik

Podpis elektroniczny

joanna.hain-listewnik@tzmo-global.com

zabezpieczony pieczęcią Autenti

Członek Zarządu
Fundacja Razem Zmieniamy Świat
NIP: PL8792667214

Uwierzytelnienie: e-mail
Powód: Podpisanie dokumentu

Adres IP: 31.0.60.20

2022-03-30 08:45 (GMT+02:00)

Podpisy elektroniczne, autentyczność oraz integralność dokumentu po złożeniu podpisów zostały zabezpieczone
pieczęcią elektroniczną
2022-03-30 08:45 (GMT+02:00)

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie złożenia podpisów elektronicznych.
Osoby podpisujące dokument złożyły podpisy elektroniczne zgodnie z Regulaminem Autenti (treść dostępna na: https://autenti.com/regulaminy) oraz oświadczyły
o poprawności i prawdziwości danych podawanych celem identyfikacji. Przeprowadzono uwierzytelnienie podpisujacych w zakresie danych zawartych w podpisie
elektronicznym.
Usługa została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.
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