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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-15

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

2009-12-21

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

Mira Kowalczykiewicz-
Brycht

sekretarz zarządu TAK

Justyna Słupkowska wiceprezes zarządu NIE

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

Ja Sziling przewodniczący TAK

Małgorzata Koc-Dąbrowska członek TAK

Sylwia Grochowina członek 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)

1) Wspieranie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w 
szczególności obciążonych Trisomią 21 (Zespołem Downa)
2) Wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w 
szczególności obciążonych Trisomią 21, w społeczeństwie
3) 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)                       

1.Cele Fundacji realizują zadania z zakresu:
a)pomocy społ., w tym pomocy rodzinom i os. 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 charytat.;
e)ochrony i prom. zdrowia;
f)dział. na rzecz osób niep. (ON);
g)nauki, szkol. wyższego, ed., ośw. i wychow.;
h)wypocz. dzieci i młodzieży;
i)kultury, szt., ochr. dóbr kult. i dziedz. nar.;
j)wsp. i upowszech. kult. fiz.;
k)turystyki i krajoznawstwa;
l)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
m)prom. i organ. wolontariatu;
n)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
o)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
a)inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji,
b)prowadz. dział. wydaw., ekspozycyjnej, popularyzatorskiej, szkolen.;
c)pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizow., dotow. leczenia i 
rehab., prowadz. działaln. szkolen., ekspozycyjnej, popularyzatorskiej i 
wydawniczej;
d)inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych,
e)inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do 
realizacji ce-lów 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 profilaktyki zdrowotnej poprzez spotkania z 
psychologami, lekarzami;
i)tworzenie instytucjonalnych form wspierania osób niepełnosprawnych, 
w szczególn.obciążonych Trisomią 21;
j)wspomaganie ON, w szcz.obciąż. 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 wy-mianę 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 ON w nurt życia lokalnej społeczności poprzez organ. m.in. 
spotkań, wyjazdów;
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p)gromadzenie środków finansowych i materialne na swoje potrzeby;
q)organiz. i wspieranie rehabilitację osób niepełnosprawnych, w 
szcz.obciąż.Trisomią 21;
r)popieranie działalności wydawniczej dotyczącej ochrony zdrowia osób 
niepełno-sprawnych, w szczególności osób obciąż.z.Downa;
s)organiz. konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, wystaw itp. o 
problematyce zdrowotnej.
3.Fundacja realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:
a)prowadz.działaln. integrującej podopiecznych Fundacji i ich rodzin 
poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
b)organizow. imprez w szczególności kulturalno-oświatowych, sportowo-
rekreacyjnych, urodzinowych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych 
promujących ON, w szczególności obciążonych Trisomią 21;
c)organizow. różnych form wypoczynku: biwaków, kolonii, półkolonii, 
wyjaz-dów turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych niepeł. w miarę możliwości z udziałem osób zdrowych;
d)promocję i organizację wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, 
w szcz.obciąż.Trisomią 21;
e)orzecznictwo na rzecz ON, w szcz.obciąż.Trisomią 21 i ich rodzin;
f)rehab.ON, w szcz.obciąż.Trisomią 21,
g)wydawanie publikacji, w szcz.dot.zagadnień związanych z anomaliami 
genetycznymi i niepełnospr.;
h)organizow.zajęć ze specjalistami w danych dziedzinach, w szcz. 
logopedą, fizjoterap., dogoterapeuta, hipoterapeuta, muzykoterapeutą, 
psychologiem;
i)prowadz. dz.wydawniczej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej, 
szkoleniowej, dotyczącej osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
j)tworzenie i prowadz.instytucjonalnych form wspierania osób 
niepełnosprawnych, w szcz.obciąż.Trisomią 21 (np. żłobków, przedszkoli, 
szkół, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków doradztwa zawodowego, 
ośrodków szkoleniowych).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

A. W roku sprawozdawczym Fundacja realizując swoje cele statutowe udzielała pomocy w ra-mach następujących projektów: 

1) „Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (Edycja 2019–2021, etap: 
2019–2020, 2020-2021)”. 
W ramach projektu 62 podopiecznym udzielono wsparcia w postaci 14 513 godzin indywidual-nych zajęć terapeutycznych, w 
tym 3877 godz. zajęć logopedyczno-pedagogicznych, 2315 godz. zaj. terapii ruchowej, 909 godz. zaj. EEG Biofeedback, 2453 
godz. zaj. rewalidacyjnych, 991 godz. zaj. muzykoterapeutycznych; 184 godz. zaj. taneczno-teatralnych, 4147 godz. zaj. 
grupowych opiekuńczo-wychowawczych, 396 godz. dowozów. Koordynatorzy administracyjni: Marcelina Dą-browska 
(kierownik), koordynatorzy merytoryczni: Justyna Słupkowska (neurologopeda kliniczny, oligofrenologopeda, pedagog), Tomasz 
Graczyk (fizjoterapeuta). Dofinansowanie: PFRON;

2) „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycz-nymi (2017–2019), 
(2019–2020)”. W ramach projektu udzielono wsparcia 284 podopiecznym w postaci: 38 018,00 godz. terapii indywidualnej, w 
tym: 22 324 godz. zaj. logopedyczno-pedagogicznych i 15 694 godz. zaj. ruchowych. Koordynatorki administracyjne: Anna 
Lemańska, Jolanta Kordek, Alicja Raczycka (asystentka koordynatora), Danuta Zielińska (kierownik); koordy-natorzy 
merytoryczni: Tomasz Graczyk (fizjoterapeuta), Anna Mazurkiewicz (oligofrenopedagog, logopeda), Justyna Słupkowska 
(neurologopeda kliniczny, oligofrenologopeda, pedagog), Małgo-rzata Szymczak (fizjoterapeuta). Dofinansowanie: PFRON;

3) „Dècupage. Arteterapia dla dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi, ich ro-dzeństwa i przyjaciół”. W 
ramach projektu zorganizowano 52 godz. integracyjnych zajęć z zakresu arteterapii (przy wykorzystaniu technik plastycznych, 
m.in. dècupage, fotografii) dla dzieci i mło-dzieży niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników (zwłaszcza rodzeństwa) oraz 1
 wystawę prac fotograficznych ON. Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych (grupa dzieci młodszych; 
grupa dzieci starszych i młodzieży). Koordynator: Katarzyna Minczykowska-Targowska. Dofinansowanie: GMT;

4) Teatr „Czy TAK, czy NIE?” – w roku sprawozdawczym przygotowano i 4-krotnie wystawiono spektakle: „Sen o dobrych 
kolegach?” i "Czy można nas pokochać?" 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 (tea-trolog); aktorzy: Kacper Cieśliński, Tomasz Dymski, Alicja Moczyńska, Szymon Pawlicki, Dorota 
Targowska, Michalina Wiśniewska, Klaudia Zalewska i Grzegorz Żółtowski. Stała współpraca: Da-mian Droszcz i Krystian 
Wieczyński;

5) „Razem Mural poświęcony działaniom społecznym na rzecz chorych i niepełnosprawnych”. We współpracy z Okręgową Izbą 
Pielęgniarek i Położnych zaprojektowano i zrealizowano wg projektu i wykonania artysty Pawła Oczko. Mural wykonano na 
budynku, w którym obie instytucje mają swoje siedziby i w którym działają na rzecz chorych i niepełnosprawnych (ul. Szosa 
Chełmińska 254/258). Mural przedstawia pielęgniarkę trzymającą na rękach niemowlę z Zespołem Downa. Symbolika 
zastosowana w muralu odnosi się do symboliki stosowanej w pielęgniarstwie (czepek pielęgniarski) oraz odnoszącej się do 
tolerancji i akceptacji osób obciążonych Trisomią 21, będą-cą przyczyną Zespołu Downa (trzy strzałki; trzy skarpetki nie do pary 
- jak trzy chromosomy w pa-rze 21. chromosomów, jakie występują w Trisomii 21). Koordynacja: Katarzyna Minczykowska; 
dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń. 

6) „Czas dla Mam” – spotkania dla matek podopiecznych „Dorotkowa”. W roku sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania. 
Koordynacja: Justyna Słupkowska, Dorota Purzycka (przewodnicząca RRD) i Monika Woźniak-Lipińska (Rada Rodziców 
Dorotkowa).

7) „Rodzinne kolędowanie z Dorotkowem”, styczeń 2020 r. Występ: Michał Hajduczenia (kontra-bas i wokal), Krzysztof Zaremba 
(fortepian/wokal). We wspólnym kolędowaniu wzięło udział ok. 100 osób. Współorganizator: CK Dwór Artusa. Koordynacja: 
Minczykowska-Targowska; 

8) „Z Dorotkowem nad morze”, Ostrowo wrzesień 2020 r. W wyjeździe wzięło udział 15 niepeł-nosprawnych uczestników i 5 
opiekunów. Koordynacja: Katarzyna Minczykowska-Targowska;

9) „Wakacje z Dorotkowem”. Wakacyjne zajęcia dla podopiecznych Dorotkowa i ich rodzeństwa. W zajęciach uczestniczyło 20 
dzieci. Koordynacja: Monika Szcząchor.
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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)

Ponadto odbiorcami działań Dorotkowa były osoby odwiedzające wystawę prac podopiecznych 
Dorotkowa. Szacuje się, że mogło tych osób być nawet ok. 10 tys. osób. 
Liczby odbiorców zrealizowanego w przestrzeni publicznej murala (zob. wyżej) jest trudna do 
oszacowania. Można przypuszczać, że było tych osób ok. kilkadziesiąt tys. (Toruń liczy ok. 200 
tys. mieszkańców; w 2020 r. Toruń odwiedziło 900 tys. turystów, z których część z pewnością 
miała okazję podziwiać mural).

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

1660

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 obciążonymi anomaliami 
genetycznymi, zwłaszcza Trisomą 21 [86.90 A, 
85.60 Z, 88.10.Z, 90.01.Z] 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
--------------------

89.90 E 36 007,66 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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264 908,67 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 612 230,76 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) 4 512 262,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 997 909,54 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 514 353,10 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 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 obciążonymi 
anomaliami genetycznymi, zwłaszcza 
Trisomą 21 [86.90 A, 85.60 Z, 88.10.Z, 
90.01.Z] 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---

89.90 E 76 376,45 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: 119 423,37 zł

2.4. Z innych źródeł 515 699,84 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 141 737,92 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 112 384,11 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: 5 319 026,13 zł 112 384,11 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

4 493 449,87 zł 36 007,66 zł

600 227,12 zł 76 376,45 zł

0,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

15 927,13 zł

200 504,61 zł

3 395 799,02 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

51 080,14 zł

68 343,23 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 -495 540,33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -85 874,02 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

225 221,70 zł

127,44 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)

13 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)

10,00 etatów

370 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)

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 4 657 483,85 zł

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

4 657 483,85 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)

3 532,60 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)  

975,00 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

7 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

328 476,73 zł

323 261,77 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

5 214,96 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4 329 007,12 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 467 899,10 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 189 584,75 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

5 850,00 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 „Decupage. Arteterapia dla 
dzieci i młodzieży 
obciążonych anomaliami 
genetycznymi, ich 
rodzeństwa i przyjaciół”

Terapia i integracja społeczna 
oraz zwiększenie świadomości 
społecznej na temat Zespołu 
Downa i osób z 
niepełnosprawnościami

Gmina Miasta Toruń 10 000,00 zł

2 „Razem Mural poświęcony 
działaniom społecznym na 
rzecz chorych i 
niepełnosprawnych”

Uświadamianie społeczeństwa 
na temat Zespołu Downa

Gmina Miasta Toruń 20 000,00 zł

3 Teatr „Czy TAK, czy NIE?” Terapia i integracja społeczna 
oraz zwiększenie świadomości 
społecznej na temat Zespołu 
Downa i osób z 
niepełnosprawnościami

Gmina Miasta Toruń 25 000,00 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

15 092,00 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)

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

1 Urząd Wojewódzki na zlecenie Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do 
Spraw Pożytku Publicznego

1

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

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

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

Rehabilitacja 
niepełnosprawnych dzieci, 
młodzieży i dorosłych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

3 180 860,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Minczykowska-Targowska
Michał Targowski Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15
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