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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-15

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 606 646 615

Nr faksu E-mail dorotkowo@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

2009-09-21

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

Marcelina Dąbrowska sekretarz zarządu TAK

Mira Kowalczykiewicz-
Brycht

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 komisji 
rewizyjnej

TAK

Małgorzata Koc-Dąbrowska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Sylwia Grochowina członek komisji 
rewizyjnej

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 obciążo-
nych 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)                       

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 
- inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji
- prowadzenie działalności wydawniczej, ekspozycyjnej, 
popularyzatorskiej, szkoleniowej
- pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizowanie, dotowanie 
leczenia i rehabilitacji, prowadzenie działalności szkoleniowej, 
ekspozycyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej
- 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

A. W roku sprawozdawczym Fundacja realizując swoje cele statutowe udzielała pomocy w ramach następujących projektów:
1) „Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (Edycja 2017–2019), (Edycja 
2019–2021, etap: 2019–2020). W ramach projektu 56 podopiecznym udzielono wsparcia w postaci 14 513 godzin 
indywidualnych zajęć terapeutycznych, w tym 4828 godz. zajęć logopedyczno-pedagogicznych, 3202 godz. zaj. terapii ruchowej, 
1724 godz. zaj. EEG Biofeedback, 2798 godz. zaj. rewalidacyjnych, 786 godz. zaj. muzykoterapeutycznych, 558 godz. zaj. 
taneczno-teatralnych, 1020 godz. zaj. grupowych (opiekuńczo-wychowawczych oraz zaj. dla dzieci do 3 r.ż.), 549 godz. 
dowozów. Koordynatorzy administracyjni: Marcelina Dąbrowska (kierownik), Agnieszka Radkiewicz; nadzór merytoryczny: 
Katarzyna Minczykowska-Targowska. Dofinansowanie: PFRON;
2) „Do świata z Dorotkowem”. Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi (2017–2019), 
(2019–2020)”. W ramach projektu udzielono wsparcia 200 podopiecznym w postaci: 32 369 godz. terapii indywidualnej, w tym: 
18 150 godz. zaj. lo-gopedyczno-pedagogicznych i 14 219 godz. zaj. ruchowych. Koordynatorki administracyjne: Anna Lemańska, 
Danuta Zielińska (kierownik); nadzór merytoryczny: Katarzyna Minczykowska-Targowska. Dofinansowanie: PFRON;
3) „Dorotkowe wsparcie na starcie. Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi i schorzeniami 
neurologicznymi (2018–2019)””. W ramach projektu udzie-lono wsparcia 17 podopiecznym w postaci: 1008 godz. terapii 
indywidualnej, w tym: 543 godz. zaj. logopedyczno-pedagogicznych i 465 godz. zaj. ruchowych. Koordynatorka administracyjna: 
Anna Lemańska; nadzór merytoryczny: Katarzyna Minczykowska-Targowska. Dofinansowanie: PFRON;
4) „Pomagamy pomagać. Szkolenia i warsztaty dla otoczenia dzieci obciążonych anomaliami genetycznymi (2.edycja)”. W 
projekcie zostały zrealizowane następujące szkolenia:
– Metoda Ruchu Rozwijającego, I stopień,  9–10.03.2019 
– Wczesna Interwencja Logopedyczna. Kurs dla terapeutów i wolontariuszy, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, 
23.03.2019 
– Wczesna Interwencja Logopedyczna. Kurs dla terapeutów i wolontariuszy, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, 
11.05.2019 
– Metoda Ruchu Rozwijającego, I stopień, 20–21.07.2019 
– Po co osobie z Zespołem Downa Fizjoterapia? Cel i metoda rehabilitacji, 28.09.2019
– Trisomia 21. Najnowszy stan badań, 26.10.2019 
– Żywienie osób z obciążeniami genetycznymi, 23.11.2019. I poziom miał formę grupowego szkolenia dla rodziców osób 
niepełnosprawnych. II poziom miał formę indywidualną i odbywał się on-line za pomocą aplikacji Skype lub Messenger. 
Dietetyk na podstawie indywidualnych rozmów z rodzicem dziecka niepełnosprawnego opracował diety dla każdego z 
niepełnosprawnych.
– Trisomia 21. Najnowszy stan badań, 7.12.2019 
Koordynatorka administracyjna: Anna Lemańska; nadzór merytoryczny: Katarzyna Minczykowska-Targowska. Dofinansowanie: 
PFRON;
5) „Decupage. Arteterapia dla dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi, ich rodzeństwa i przyjaciół”. W ramach 
projektu zorganizowano 67 godz. integracyjnych zajęć z zakresu arteterapii (przy wykorzystaniu technik plastycznych, m.in. 
dècupage), rzeźby i fotografii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników (zwłaszcza rodzeństwa). 
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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

Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych (grupa dzieci młodszych; grupa dzieci starszych i młodzieży). 
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 20 osób, w tym 15 niepełnosprawnych. Koordynator: Katarzyna Minczykowska-Targowska. 
Dofinansowanie: GMT;
6) „Czas dla Mam” – spotkania dla matek podopiecznych „Dorotkowa”. W roku sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań. 
Koordynacja: Justyna Słupkowska;
7) "Spotkania maluszkowe" – spotkania dla dzieci do 5 r.ż. W roku sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań. Koordynacja: Justyna 
Słupkowska, Anna Mazurkiewicz;
8) „Rodzinne kolędowanie z Dorotkowem”, styczeń 2019 r. Występ: Michał Hajduczenia (kontrabas i wokal), Krzysztof Zaremba 
(fortepian/wokal). We wspólnym kolędowaniu wzięlo udział ok. 100 osób. Współorganizator: CK Dwór Artusa. Koordynacja: 
Minczykowska-Targowska; 
9) Światowy Dzień Zespołu Downa, 21 marca; Koordynacja: Rada Rodziców Dorotkowa, K. Minczykowska-Targowska i J. 
Słupkowska
10) XII Święto Dorotkowa, 1.06.2019 r. Doroczna impreza integracyjna dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. W imprezie 
uczestniczyło ok. 125 osób. Współorganizacja: Fundacja Dr Claun. Koordynacja: Katarzyna Minczykowska-Targowska. 
11) „Z Dorotkowem nad morze”, Ostrowo 10–16.06.2019 r. W wyjeździe wzięło udział 15 niepełnosprawnych uczestników i 5 
opiekunów. Koordynacja: Katarzyna Minczykowska-Targowska;
12) „Słoneczne wakacje” Półkolonie, w których uczestniczyło 60 dzieci. Współorganizacja: ZS nr 16. Koordynacja: Mariola 
Szwertner-Antonowicz
13) „Wakacje z Dorotkowem”. Półkolonie dla podopiecznych Dorotkowa i ich rodzeństwa. W półkoloniach uczestniczyło 20 
dzieci. Koordynacja: Monika Szcząchor;
14) „Stolice Europy z Dorotkowem”, Warszawa 13–15 września 2019 r. W wyjeździe wzięło udział 13 niepełnosprawnych 
uczestników i 5 opiekunów. Koordynacja: Michał Targowski;
15) Teatr „Czy TAK, czy NIE?” – w roku sprawozdawczym przygotowano i 7-krotnie wystawiono spektakl „Sen o dobrych 
kolegach?” wg scenariusza Inki Dowlasz oraz w reżyserii Agnieszki Piaseckiej i Krystiana Wieczyńskiego, choreografia: Marta 
Zawadzka, scenografia i kostiumy: Magdalena Gałuszka. Dyrektor artystyczna teatru: Agnieszka Piasecka (teatro-log); aktorzy: 
Kacper Cieśliński, Natalia Czech, Łukasz Krzywdziński, Alicja Moczyńska, Szymon Pawlicki, Dorota Targowska, Michalina 
Wiśniewska, Klaudia Zalewska i Grzegorz Żółtowski. Stała współpraca: Damian Droszcz i Krystian Wieczyński. Aktorzy wraz z 
opiekunami za swoją całoroczną pracę w ramach Teatru byli też na przedstawieniu „Piloci” w Teatrze Muzycznym Roma w 
Warszawie (9.06.2019);

B. Zasięg terytorialny: działania rehabilitacyjne – 6 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, 
śląskie, wielkopolskie); informacyjne – media społecznościowe;

C. Liczba godzin udzielonego wsparcia: 50309;

D. Liczba odbiorców działań Dorotkowa: 1451 osób, w tym:
– podopieczni uczestniczący w rehabilitacji: 293 osoby;
– osoby przeszkolone: 108; 
– osoby, które wzięły udział w fundacyjnych imprezach integracyjnych, spotkaniach grup wsparcia oraz w spektaklach 
teatralnych, w których aktorami są osoby niepełnosprawne: 1050 osób.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w działalność Dorotkowa składamy serdeczne podziękowania
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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

1451

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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 [86.90 A, 
85.60.Z, 88.10.Z, 90.01.Z] 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

89.90 E 53 519,72 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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127 632,89 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 120 627,81 zł

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) 7 761 882,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 309 383,64 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 452 179,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 320,00 zł

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 [86.90 A, 85.60.Z, 88.10.Z, 
90.01.Z] 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
------------------------------------------

89.90 E 18 558,89 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 61 122,94 zł

2.4. Z innych źródeł 452 499,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 86 123,31 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 72 078,61 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: 4 280 979,15 zł 72 078,61 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

3 665 623,35 zł 53 519,72 zł

446 282,44 zł 18 558,89 zł

0,00 zł

80,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

63 003,33 zł

7 057 624,48 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

32 455,74 zł

28 667,20 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 3 643 760,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 896,56 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

168 993,36 zł

0,00 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)

8 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)

5,00 etatów

256 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)

22 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

0 osób

22 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 760 753,09 zł

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

3 760 753,09 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)

3 520,70 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)  

1 146,79 zł

10 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)

4 osób

w 
tym:

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

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

224 948,00 zł

219 898,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

5 050,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 535 805,09 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 443 570,06 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 317 183,03 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

5 388,80 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 „Decupage. Arteterapia dla 
dzieci i młodzieży 
obciążonych anomaliami 
genetycznymi, ich 
rodzeństwa i przyjaciół”

Rehabilitacja i integracja dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnościami

Gmina Miasta Toruń 12 300,00 zł

2 Spektakl Teatru „Czy TAK, 
czy NIE?”

Stworzenie i wielokrotna 
publiczna prezentacja 
autorskiego spektaklu dla 
młodego Teatru "Czy TAK, czy 
NIE?", którego aktorami są 
osoby z 
niepełnosprawnościami.

Gmina Miasta Toruń 25 000,00 zł

3 XII Święto Dorotkowa, 
1.06.2019 r. Doroczna 
impreza integracyjna dla 
rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi

Integracja rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi

Gmina Miasta Toruń 22 700,00 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

4 745,00 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 „Z Dorotkowem łatwiej. 
Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie (Edycja 2017–
2019), (Edycja 2019–2021, 
etap: 2019–2020)"

Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie, w szczególności 
obciążonych Trisomią 21.

PFRON 1 617 704,68 zł

2 „Do świata z Dorotkowem”. 
Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży obciążonych 
anomaliami genetycznymi 
(2017–2019), (2019–2020)”

Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
obciążonych anomaliami 
genetycznymi

PFRON 5 361 027,53 zł

3 „Dorotkowe wsparcie na 
starcie. Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży obciążonych 
anomaliami genetycznymi i 
schorzeniami 
neurologicznymi (2018–
2019)”

Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
obciążonych anomaliami 
genetycznymi i schorzeniami 
neurologicznymi [UWAGA: 
dotacja wpłynęła na konto 
Fundacji w 2018 r.; W 2019 r. 
na realizację tego zadania nie 
wpłynęły żadne środki. Niestety 
generator nie pozwala wpisać 
cyfry 0,00]

PFRON 356 480,00 zł

4 „Pomagamy pomagać. 
Szkolenia i warsztaty dla 
otoczenia dzieci obciążonych 
anomaliami genetycznymi 
(2.edycja)”

Wsparcie osób z otoczenia 
dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami

PFRON 53 332,00 zł
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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 Minczykowska-Targowska
Michał Targowski

Marcelina Dąbrowska
Mira Kowalczykiewicz-Brycht

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Najwyższa Izba Kontroli 1

2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wizyty monitoringowe 2

2020-10-15
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