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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 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina TORUŃ

Powiat TORUŃ

Ulica UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA Nr domu 254/258 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 784695050

Nr faksu E-mail sekretariat@dorotkowo.pl Strona www www.dorotkowo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-01-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34068929000000 6. Numer KRS 0000344871

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 Minczykowska-
Targowska

prezes zarządu TAK

Michał Targowski wiceprezes zarządu TAK

Mira Kowalczykiewicz-
Brycht

sekretarz zarządu TAK

Marcelina Dąbrowska sekretarz 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

Jan Sziling przewodniczący TAK

Małgorzata Koc-Dąbrowska członkini TAK

Sylwia Grochowina członkini TAK

"DOROTKOWO" FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

• Wspieranie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w 
szczególności obciążonych Trisomią 21 (zespołem Downa)
• Wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w 
szczególności obciążonych Trisomią 21, w społeczeństwie
• Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, w szczególności 
obciążonych Trisomią 21

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Powyższe cele Fundacji realizują zadania z zakresu:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d) działalności charytatywnej;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
h) wypoczynku dzieci i młodzieży;
i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
j) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
k) turystyki i krajoznawstwa;
l) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
m) promocji i organizacji wolontariatu;
n) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
o) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji,
b) prowadzenie działalności wydawniczej, ekspozycyjnej, 
popularyzatorskiej, szkoleniowej;
c) pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizowanie, dotowanie 
leczenia i rehabilitacji, prowadzenie działalności szkoleniowej, 
ekspozycyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej;
d) inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych,
e) inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do 
realizacji celów statutowych Fundacji;
f) skupianie rodziców, nauczycieli, działaczy kultury, ekologii i sportu przy 
realizacji założeń programowych Fundacji;
g) prowadzenie opieki medycznej oraz pomocy rzeczowej;
h) organizowanie i prowadzenie działań w zakresie pomocy 
psychologicznej i profilak-tyki zdrowotnej poprzez spotkania z 
psychologami, lekarzami;
i) tworzenie instytucjonalnych form wspierania osób niepełnosprawnych, 
w szczegól-ności obciążonych Trisomią 21;
j) Wspomaganie osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych 
Trisomią 21, i ich rodzin przez organizowanie poradnictwa z nimi na 
wszelkich niezbędnych polach;
k) współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, 
samorządowymi i rządowymi działającymi w sferze oświaty, kultury, 
sportu i pomocy społecznej oraz wymianę doświadczeń z innymi 
ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i 
zagranicznymi, o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Fundacji 
poprzez m.in. spotkania, wymianę informacji, konferencje;
l) wdrażanie szczegółowych programów, służących realizacji założeń 
statutowych Fundacji;
m) realizowanie programów wspólnie z innymi podmiotami;
n) przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i opracowań dotyczących 
działalności statutowej Fundacji;
o) włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności 
poprzez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów;
p) gromadzenie środków finansowych i materialne na swoje potrzeby;
q) organizowanie i wspieranie rehabilitację osób niepełnosprawnych, w 
szczególności obciążonych Trisomią 21;
r) popieranie działalności wydawniczej dotyczącej ochrony zdrowia osób 
niepełnosprawnych, w szczególności osób obciążonych zespołem Downa;
s) organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, wystaw 
itp. o problematyce zdrowotnej.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku sprawozdawczym Fundacja realizując swoje cele statutowe pomogła 180 podopiecznym z terenu 6 województw: 
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Pomoc była udzielana w ramach następujących projektów:
1) „Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (Edycja 2017-2019)”. W ramach 
projektu udzielono wsparcia 48 podopiecznym w postaci: 12 435 godzin zajęć indywidualnych, w tym 4702 godz. zajęć 
logopedyczno-pedagogicznych, 3160 godz. zajęć ruchowych, 1490 godz. zajęć EEG Biofeedback, 2858 godz. zajęć 
rewalidacyjnych, 225 godzin zajęć muzykoterapeutycznych, 141 godz. zajęć taneczno-teatralnych, 736 godz. zajęć grupowych 
(opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć dla dzieci do 3 r.ż.), 412 godz. dowozów. Koordynatorzy administracyjni: Marcelina 
Dąbrowska i Agnieszka Radkiewicz, nadzór merytoryczny: Katarzyna Minczykowska-Targowska, dofinansowanie: PFRON.

2) "Do świata z „Dorotkowem”. Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi (2017-2019)”. W ramach 
projektu udzielono wsparcia 112 podopiecznym w postaci: 23 970 godz. terapii indywidualnej, w tym: 11 705 godz. zajęć 
logopedyczno-pedagogicznych i 12 265 godz. zajęć ruchowych. Koordynatorki administracyjne: Ewa Dombrowska, Marcelina 
Dąbrowska, Danuta Zielińska; nadzór merytoryczny: Katarzyna Minczykowska-Targowska, dofinansowanie: PFRON;

3) "Dorotkowe wsparcie na starcie. Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi i schorzeniami 
naurologicznymi (2018-2019)”. W ramach projektu udzielono wsparcia 17 podopiecznym w postaci: 3215 godz. terapii 
indywidualnej, w tym: 1593 godz. zajęć logopedyczno-pedagogicznych i 1622 godz. zajęć ruchowych. Koordynatorki 
administracyjne: Marcelina Dąbrowska i Anna Lemańska; nadzór merytoryczny: Katarzyna Minczykowska-Targowska, 
dofinansowanie: PFRON;

4) „Decupage. Arteterapia dla dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi, ich rodzeństwa i przyjaciół”. W ramach 
projektu zorganizowano 63 godziny integracyjnych zajęć z zakresu arteterapii (przy wykorzystaniu m.in. technik plastycznych, 
m.in. dècupage), rzeźby i fotografii, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników (zwłaszcza 
rodzeństwa). Zajęcia zostały przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych (grupa dzieci młodszych; grupa dzieci starszych i 
młodzieży). Łącznie w zajęciach uczestniczyło 20 osób, w tym 15 niepełnosprawnych. Koordynatorki: Beata Szczepańska, 
Katarzyna Minczykowska-Targowska, dofinansowanie: GMT;

5) Integracyjny Klubik Dorotkowa - pozaprojektowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla podopiecznych „Dorotkowa” i ich 
rodzeństwa. Zajęcia organizowane w okresie przerw w zajęciach szkolnych (wakacje, czas okołoświąteczny, ferie). W roku 
sprawozdawczym zorganizowano 350 godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w których udział wzięło 20 podopiecznych. 
Koordynator: Monika Szcząchor; 

6) „Czas dla Mam – spotkania dla matek podopiecznych „Dorotkowa”. W roku sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań. 
Koordynator: Justyna Słupkowska;

7) Rodzinne kolędowanie z Dorotkowem, styczeń 2018 r. Występ: Michał Hajduczenia (kontrabas) i Krzysztof Zaremba 
(fortepian). We wspólnym kolędowaniu wzięło udział ok. 100 osób. Koordynacja: Katarzyna Minczykowska-Targowska, 
współorganizacja CK Dwór Artusa;

8) Spotkania „Na Przekór…, tj. spotkania dla rodzin podopiecznych „Dorotkowa”. W roku sprawozdawczym odbyły się 4 
spotkania (w tym z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, 21 marca);

9) XI Święto Dorotkowa, 10.06.2018 r. Doroczna impreza integracyjna dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. W imprezie 
uczestniczyło ok. 150 osób. Koordynacja: Katarzyna Minczykowska-Targowska, współorganizacja Fundacja Dr Claun, 
dofinansowanie GMT, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

10) „Półkolonie z Dorotkowem” – we współpracy z ZS nr 16 w Toruniu „Dorotkowo” zorganizowało integracyjne półkolonie, w 
których uczestniczyło 40 dzieci. Koordynator: Mariola Schwertner-Antonowicz;

11) „Z Dorotkowem nad morze”, Ostrowo 15-21.06.2018. W wyjeździe wzięło udział 15 niepełnosprawnych uczestników i 5 
opiekunów. Koordynator: Katarzyna Minczykowska-Targowska;

12) „Stolice Europy z Dorotkowem”, Berlin 22-24 września 2017 r. W wyjeździe wzięło udział 8 niepełnosprawnych uczestników i 
4 opiekunów. Koordynator: Katarzyna Minczykowska-Targowska, Michał Targowski.
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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

470

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

13) W roku sprawozdawczym rozpoczął działalność dorotkowy teatr osób niepełnosprawnych "Czy TAK, czy NIE?". Dyrektor 
artystyczna: Agnieszka Piasecka, aktorzy: Kacper Cieśliński, Natalia Czech, Łukasz Krzywdziński, Alicja Moczyńska, Szymon 
Pawlicki, Dorota Targowska, Michalina Wiśniewska, Klaudia Zalewska i Grzegorz Żółtowski. Stała współpraca aktorska: Damian 
Droszcz i Krystian Wieczyński. W 2018 r. przygotowano i wystawiono spektakl "Czy można mnie pokochać?" wg scenariusza Inki 
Dowlasz oraz w reżyserii Agnieszki Piaseckiej i Krystiana Wieczyńskiego, choreografia: Marta Zawadzka. Premiera: 9.06.2018 r.

14) Specjaliści Dorotkowa konsultowali wolontarycznie lub przy własnym wsparciu Dorotkowa oraz dzięki pozyskanym od 
sponsorów dofinansowaniom (PGE) nowonarodzone dzieci zamieszkałe na terenie Torunia i powiatu toruńskiego.

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 charytatywnej

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w 
szczególności dzieci obciążonych anomaliami 
genetycznymi, zwłaszcza Trisomią 21, będącą 
przyczyną Zespołu Downa [PKD: 86.90.E, 
86.90.A, 85.60.Z, 88.10.Z, 90.01.Z]; szacunkowe 
koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 181 424,36 zł 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

86.90.E 0,00 zł

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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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) 3 579 209,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 136 992,18 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 228 779,48 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 213 437,48 zł

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

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

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w 
szczególności dzieci obciążonych 
anomaliami genetycznymi, zwłaszcza 
Trisomią 21, będącą przyczyną Zespołu 
Downa [PKD: 86.90.E, 86.90.A, 85.60.Z, 
88.10.Z, 90.01.Z] 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
------------

86.90.E 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 103 980,06 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 155 657,18 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 89 792,42 zł

2.4. Z innych źródeł 229 779,48 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 77 244,30 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 181 424,36 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: 3 558 250,22 zł 181 424,36 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

2 802 334,04 zł 181 424,36 zł

228 779,48 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

12 300,00 zł

3 143 357,18 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

31 477,02 zł

58 315,40 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)

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 334 658,14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

313 699,22 zł

213 437,48 zł 0,00 zł

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)

7 osób

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

0,00 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

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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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)

3,62 etatów

117 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)

34 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

17 osób

17 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 243 823,44 zł

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

3 243 823,44 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)

1 954,27 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)  

678,20 zł

2 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  OKw 
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)

3 osób

w 
tym:

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

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

125 227,41 zł

108 611,28 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 730,87 zł

- inne świadczenia 11 885,26 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 118 596,03 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 68 193,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 175 630,44 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

4 634,13 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)

fundacja oprócz umów o pracę i umów zleceń, wypłaca 
wynagrodzenia osobom prowadzącym jednoosobową 
działalność gospodarczą, świadczących usługi osobiście.

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)

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

1 „DÉCUPAGE. Arteterapia dla 
dzieci i młodzieży 
obciążonych anomaliami 
genetycznymi, ich 
rodzeństwa i przyjaciół. 
Edycja 2018”

Zorganizowanie integracyjnych 
zajęć z zakresu arteterapii, 
fotografii (55 godzin) i rzeźby (8 
godzin) dla osób 
niepełnosprawnych w dwóch 
grupach wiekowych (dzieci 
młodsze do 10 l.; dzieci starsze i 
młodzież od 11 lat) i ich 
zdrowych rówieśników 
(zwłaszcza rodzeństwa). Celem 
jest usprawnianie motoryki 
małej i dużej osób 
niepełnosprawnych, 
poprawienie procesów 
logicznego myślenia, 
uspołecznianie dzieci i 
młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Gmina Miasta Toruń 12 300,00 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

5 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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)

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

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

1 Z Dorotkowem łatwiej. 
Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie (Edycja 2017-
2019)

Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

960 773,00 zł

2 Do świata z „Dorotkowem”. 
Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży obciążonych 
anomaliami genetycznymi 
(2017-2019)

Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
obciążonych anomaliami 
genetycznymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 832 138,98 zł

3 Dorotkowe wsparcie na 
starcie. Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnościami, w 
szczególności obciążonych 
Trisomią 21.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami, w 
szczególności obciążonych 
Trisomią 21

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

356 480,00 zł
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Organizacja zleciła przegląd ksiąg rachunkowych zewnętrznym audytorom.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Katarzyna Minczykowska-Targowska
Michał Targowski

Mira Kowalczykiewicz-Brycht
Marcelina Dąbrowska

Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-09
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