
Ministerstwo Pracy

za rok 2015
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•

•  (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-09

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-

POMORSKIE

Nr domu 21 Nr lokalu 22

Kod pocztowy 86-300 Nr telefonu 56 69 68 200

Nr faksu 56 69 68 200 E-mail tomy.wtz@wp.pl Strona www www.wtzgrudziadz.pl

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

publicznego 2009-11-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34016861500000 6. Numer KRS 0000255978

Funkcja Wpisany do KRS

Prezes TAK

Hanna Lewandowska Wiceprezes TAK

Skarbnik TAK

Magdalena Magalska Sekretarz TAK

TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

TAK

TAK

Druk: MPiPS 1



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

9. Cele statutowe organizacji

1

opiekunów. 

2

3

4

5. Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

6. Ochrona i promocja zdrowia. 

7

czasu. 

8. Pozyskiwanie funduszy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób 

9

Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1

przez profesjonalistów, rodziców, opiekunów i wolontariuszy. 

2

fizycznymi. 

3

4

wolontariuszy.

85

W 2015

1

300

2

3. W Centrum Kultury Teatr wystawiono 3

uczestników WTZ.

4

5

6

Druk: MPiPS 2



sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2500

15

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 

publicznego

Numer Kodu (PKD)

Stowarzyszenia jest 

form terapii w celu 

wspomagania rozwoju 

osób z 

Stowarzyszenie 

Warsztacie Terapii 

prowadzi od 2006r. 

pobytu dziennego. Czas 

uczestników wynosi nie 

dziennie i 35 

tygodniowo. Do 

obecnie 85 

podopiecznych, dla 

prowadzone w 17 

W Warsztacie jest 

zatrudnionych 24 

pracowników, w tym 

wykwalifikowani 

instruktorzy terapii 

rehabilitant.

94.99.Z

3.2. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Druk: MPiPS 3

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Informacja o przychodach organizacji

4.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

publicznego

Numer Kodu (PKD)

przedmiotem 

Stowarzyszenia jest 

wykonywanych przez 

uczestników Warsztatu 

ramach realizowanego 

programu terapii. W 

pracowni i 

wykorzystywanych 

sprzedawane podczas 

organizowanych 

Kiermaszy 

innych 

porozumieniu z 

uczestnikami WTZ 

uczestników.

94.99.Z

5.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Numer Kodu (PKD)

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


d) Przychody finansowe

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

roku sprawozdawczego

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 5



publicznego w okresie sprawozdawczym

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 

finansowana z 1% 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 6



w odniesieniu do tych 

najem

 na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

organizacji)

25.0 osób

24.2 etatów

1.0 osób

56.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0.00 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 

tym:
b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 7



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie

w 

tym:

umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

(patrz komentarz do punktu 4)

na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 osób

od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

w 

tym:

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

okresie sprawozdawczym)

w 

tym:
b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 8



umowy cywilnoprawne

umowy cywilnoprawne

te uwagi w przygotowane pole) kategorii zaszeregowania, zajmowanego stanowiska oraz 

- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa
- dodatek funkcyjny
- dodatek specjalny
- nagroda z funduszu nagród
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1

zawodowa osób 

2 Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu - XI 

Spartakiada Osób 

Pomorskiego

Druk: MPiPS 9



publicznych

– 

, 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

5. Dodatkowe informacje

organizacji

Hanna Lewandowska 
09.06.2016r.

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp

lub akcji w 

kapitale

Lp Liczba kontroli

1 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1

zawodowa osób 

2016-06-09

Druk: MPiPS 10


