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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. GRUDZIĄDZ

Powiat M. GRUDZIĄDZ

Ulica ŚNIADECKICH Nr domu 21 Nr lokalu 22

Miejscowość GRUDZIĄDZ Kod pocztowy 86-300 Poczta GRUDZIĄDZ Nr telefonu 56 69 68 200

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-04-26

2009-11-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34016861500000 6. Numer KRS 0000255978

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

Barbara Bąk Prezes TAK

Hanna Lewandowska Wiceprezes TAK

Patrycja Chodyna Skarbnik TAK

Kinga Najdrowska Sekretarz TAK

Anna Rabanowska Członek 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

Aleksander Kostrzewski Członek TAK

Barbara Stępień Członek TAK

Grażyna Kokoszyńska Członek TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TO-MY"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami i zadaniami Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
„TO-MY” są:
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
- rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością,
- aktywizacja społeczno-zawodowa,
- reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i 
opiekunów,
- organizowanie różnych form terapii w celu wspomagania rozwoju osób 
z niepełnosprawnością,
- tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, osobowego 
rozwoju dla osób niepełnosprawnych oraz dogodnych warunków i 
przystosowania miejsc do pełnej samorealizacji,
- włączenie osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin do 
aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, 
wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych,
- zapobieganie patologii społecznej w środowiskach osób 
niepełnosprawnych,
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz 
tworzenia im optymalnych warunków rozwoju, a także dążenie do ich 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- uczestnictwo w procesach likwidacji wszelkich barier między osobami 
pełnosprawnymi, a osobami z niepełnosprawnością w celu kształtowania 
partnerskich postaw między tymi grupami.
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Ochrona i promocja zdrowia.
4. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy. 
5. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu.
6. Powoływanie i organizowanie placówek, ośrodków, świetlic 
środowiskowych itp. zgodnie z potrzebami środowisk osób 
niepełnosprawnych.
7. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową 
Stowarzyszenia.
8. Promocja miasta Grudziądza.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznościami 
lokalnymi.
10. Promowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez upowszechnianie 
wiedzy z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
11. Walka z wszelkimi formami wykluczenia społecznego.
12. Działania związane ze zwalczaniem patologii społecznych oraz 
wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji.
13. Turystyka i krajoznawstwo.
14. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej oraz innych placówek mających na celu pomoc osobom 
z niepełnosprawnością.
2. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i 
terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością.
3. Organizowanie zajęć sportowych oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z 
niepełnosprawnością prowadzone przez specjalistów, terapeutów i 
wolontariuszy.
4. Tworzenie osobom z niepełnosprawnością warunków sprzyjających 
wszechstronnemu rozwojowi, umożliwiających godne życie w integracji z 
otwartym środowiskiem.
5. Organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych oraz innych form 
organizacyjnych zaspokajających różne potrzeby osób niepełnosprawnych 
ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, 
wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.
6. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku oraz 
wyjazdów rekreacyjnych.
7. Promowanie wszelkich form integracji osób niepełnosprawnych z 
otoczeniem oraz popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i 
możliwościach osób niepełnosprawnych.
8. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, 
organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz placówkami i osobami 
fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.
9. Prowadzenie form indywidualnego wsparcia w niezależnym i 
samodzielnym życiu, m.in.: mieszkalnictwa wspomaganego, szkolenia 
zawodowego przygotowującego do podjęcia pracy oraz zatrudnienia 
chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz szkoleniowej, poprzez 
organizowanie konferencji, warsztatów itp. dla rodziców i opiekunów osób 
z niepełnosprawnością, jak również członków Stowarzyszenia i 
wolontariuszy.
11. Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, 
artystycznym, kulturowym, jak również wystaw, kiermaszy itp.
12. Promowanie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej, mogącej 
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością.
13. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy rodzinom, w 
szczególności:
- grup samopomocowych,
- grup wsparcia,
- usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec 
osoby niepełnosprawnej w domu  i poza nim oraz w sytuacjach 
kryzysowych,
- placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
- informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.
14. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
15. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.
16. Tworzenie i prowadzenie Spółdzielni Socjalnej.
17. Tworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
18. Promowanie Stowarzyszenia i miasta Grudziądza poprzez udział w 
konkursach, festiwalach oraz imprezach artystycznych i zawodach 
sportowych na poziomie międzymiastowym oraz międzywojewódzkim.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 3



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

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Grudziądzu. Do warsztatu 
uczęszcza 85 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, w 
którym terapię prowadzą wykwalifikowani pracownicy (instruktorzy terapii zajęciowej, psychologowie czy rehabilitant). Zajęcia 
są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, przygotowanym dla uczestników przez Radę Programową. 
Terapia jest prowadzona w 17 pracowniach: artystycznej, biżuterii artystycznej i zdobnictwa, ceramiki i umiejętności 
społecznych, gospodarstwa domowego, krawiectwa i haftu, kulinarno-kelnerskiej, majsterkowicza, multimedialno-
poligraficznej, ogrodniczej i nabywania praktycznych umiejętności, papieroplastyczno-dekoratorskiej, przyrodniczo-kreatywnej, 
rękodzieła artystycznego, rzemiosł różnych, stolarsko-modelarskiej, sztuki i projektowania, techniczno-witrażowej i wikliniarsko-
plecionkarskiej. Realizacja zadań związanych z uczestnictwem osób z niepełnosprawnością, w tym uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym odbywa się podczas różnych spotkań, 
zajęć i imprez integracyjnych, uroczystości i wycieczek. W ramach rehabilitacji społecznej nasi podopieczni w 2019r. wzięli udział 
m. in. w XII Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych w Pelplinie, Integracyjnym Biegu Terenowym "Susz Extreme", Paraolimpiadzie 
Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie, XIX Toruńskich Zawodach we Wspinaczce Sportowej Osób Niepełnosprawnych, 
Wojewódzkim Konkursie Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Razem przez świat" w Mroczy, Turnieju Tańca Towarzyskiego 
organizowanego przez WTZ Karczemka oraz Festiwalu Osób Niepełnosprawnych FART w Bydgoszczy.
W 2019r. Stowarzyszenie było organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze integracyjnym, w tym:
1. III Mistrzostw Grudziądza Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci. Zawody odbyły się 8 czerwca 2019r. na hali Mniszek 
Arena przy ul. Sportowców 3 w Grudziądzu. Do zawodów zaprosiliśmy organizacje pozarządowe oraz Zespół Szkół Specjalnych i 
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze z Grudziądza. W zmaganiach wzięło udział trzydzieści 3-osobowych drużyn, w tym 60 osób z 
niepełnosprawnością i 30 osób pełnosprawnych. Kilkugodzinna integracja okazała się bardzo dobrym pomysłem i wpisała się w 
kalendarium naszego Stowarzyszenia. Na zorganizowanie zawodów Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z gminy miasto 
Grudziądz w wysokości 2 000,00 zł.
2. XV Spartakiady Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół. Zawody odbyły się 7 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Małym Rudniku. Uczestnicy reprezentujący warsztaty współzawodniczyli w różnych dyscyplinach sportowych, wśród konkurencji 
indywidualnych był: rzut piłką lekarską, rzut do kosza, skok w dal, rzut woreczkiem do obręczy, wyścigi na wózkach itp. Podczas 
Spartakiady rozegrane  były także konkurencje drużynowe tj. przeciąganie liny, sztafeta. W zmaganiach wzięło udział 13 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z zaprzyjaźnionych warsztatów z ościennych 
województw.
3. Jubileusz 15-lecia WTZ w Grudziądzu. Uroczystość odbyła się w dniach 4 i 5 czerwca  2020r. W pierwszym dniu zaprosiliśmy 
gości i przyjaciół oraz WTZ-ty z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na występ artystyczny przeplatany prezentacją 
multimedialną przedstawiającą działalność naszej placówki. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Kultury Teatr w 
Grudziądzu. Drugi dzień obchodów 15-lecia WTZ zorganizowaliśmy w siedzibie naszego warsztatu. W imprezie integracyjnej 
brali udział uczestnicy WTZ, członkowie rodzin, opiekunowie prawni naszych uczestników, jak również pracownicy - były gry i 
zabawy, występy artystyczne i poczęstunek.
4. Zorganizowana została jednodniowa wycieczka dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej do Trójmiasta, podczas której 
uczestnicy zwiedzali m. in. Oceanarium w Gdyni oraz statek Dar Pomorza.
Ponadto w 2019r. Stowarzyszenie było współorganizatorem imprez integracyjnych m. in.:
1. Podczas kolejnej edycji "Majówki na trawie" odbył się przegląd organizacji pozarządowych, podczas którego prezentowane 
były prace uczestników oraz przeprowadzone zostały warsztaty z rękodzieła. Impreza odbyła się 25.05.2019r.
2. "Nasze gry i zabawy", którego organizatorem była Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przy 
współudziale naszego stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Impreza odbyła się 15.06.2019r. na plaży Miejskiej MORiW w Rudniku. Po raz kolejny zaprezentowano gry i zabawy m. in. Podaj 
dalej, Wesoły wąż, Zabawy matematyczne z dominem, Tor przeszkód.

Druk: NIW-CRSO 4



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

2000

15

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

W ramach działalności nieodpłatnej 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Grudziądzu, w którym prowadzona 
jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z 
niepełnosprawnością. Uczestnicy otrzymują 
kompleksowe wsparcie m. in. psychologa, 
rehabilitanta, pielęgniarki czy doradcy 
zawodowego, dzięki czemu mają możliwość 
rozwijania swoich kompetencji i umiejętności. 
Ponadto w ramach działalności nieodpłatnej 
Stowarzyszenie było organizatorem XV 
Spartakiady Osób Niepełnosprawnych i 
Przyjaciół a także III Mistrzostw Grudziądza Osób 
Niepełnosprawnych  i Przyjaciół w Bocci.

94.99.Z 5 646,15 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) 1 815 840,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 782 436,94 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 33 404,00 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

W ramach działalności odpłatnej 
Stowarzyszenie prowadzi sprzedaż 
produktów i usług wykonywanych przez 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w ramach realizowanego programu terapii. 
W pracowniach powstają różne prace w 
zależności od programu pracowni i 
wykorzystywanych technik. Prace 
sprzedawane są podczas organizowanych 
kiermaszy świątecznych lub innych 
okolicznościowych. Środki ze sprzedaży 
zostały przeznaczone na integrację, 
zorganizowano m. in. wyjścia na basen 
przygotowujące uczestników do zawodów, 
wyjazdy na zawody do Mroczy, Kowalewa 
Pomorskiego, wyjazd na koncert "Pod 
dachami Paryża" do Bydgoszczy.

94.99.Z 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 5 467,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 765 777,40 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11 192,14 zł

2.4. Z innych źródeł 33 404,00 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 28 052,38 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 646,15 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: 1 880 901,37 zł 5 646,15 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

1 847 497,37 zł 5 646,15 zł

33 404,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 III Mistrzostwa Grudziądza Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci 957,50 zł

2 XV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół 4 688,65 zł

w 
tym:

54 820,00 zł

0,00 zł

172 905,10 zł

1 538 052,30 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:

3 360,00 zł

0,00 zł

7 832,14 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 -65 060,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 772 935,76 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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1.1. 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)

28 osób

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)

25,83 etatów

3 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

42 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)

10 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

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 139 963,77 zł

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

1 139 963,77 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)

0,00 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)  

3 392,75 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 123 755,28 zł

750 205,65 zł

- nagrody

- premie

202 021,73 zł

75 018,79 zł

- inne świadczenia 96 509,11 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 208,49 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 139 963,77 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

0,00 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)

Podane wynagrodzenia dotyczą pracowników 
zatrudnionych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 
Grudziądzu. Zgodnie z regulaminem wynagradzania w 
2019r., pracownikom w zależności od zajmowanego 
stanowiska oraz powierzonych obowiązków przysługuje:
- wynagrodzenie zasadnicze,
- premia regulaminowa,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek specjalny,
- nagroda z funduszu nagród,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- świadczenie urlopowe.

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 Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Grudziądzu

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

Gmina Miasto Grudziądz 170 905,10 zł

2 III Mistrzostwa Grudziądza 
Osób Niepełnosprawnych i 
Przyjaciół w Bocci

integracja osób z 
niepełnosprawnością z osobami 
pełnosprawnymi

Gmina miasto Grudziądz 2 000,00 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

19 532,66 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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Barbara Bąk
Hanna Lewandowska

Patrycja Chodyna
Kinga Najdrowska
Anna Rabanowska

Data wypełnienia sprawozdania

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 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Toruń 1

2 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 1

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

1 Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Grudziądzu

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 538 052,30 zł

2020-09-04
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