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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina STEGNA

Powiat NOWODWORSKI

Ulica UL. GDAŃSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość JANTAR Kod pocztowy 82-103 Poczta STEGNA Nr telefonu 55 247 90 13

Nr faksu E-mail 
biuro@fundacjawroc.pl

Strona www www.fundacjawroc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-09-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19277818200000 6. Numer KRS 0000129427

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

Maciej Włodarski Prezes 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)

FUNDACJA "WRÓĆ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego 
poprzez :
1. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności 
sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i 
młodzieżą, 
2. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej, pomocy 
medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w szczególności ofiar 
wypadków komunikacyjnych, 
3. organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 
4. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci  i młodzieży 
związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze,
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. propagowanie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, 
ochrony i promocji zdrowia. 
8. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich 
rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, 
prawną oraz materialną

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swe cele poprzez :

a) udzielanie pomocy materialnej, medycznej, rehabilitacyjnej oraz 
prawnej osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonych przestępstwem 
oraz ich rodzinom, a w szczególności dzieciom i młodzieży 
pokrzywdzonym w następstwie wypadków komunikacyjnych;
b) finansowanie zakupów sprzętu i inwestycji związanych z leczeniem i 
rehabilitacją powypadkową dzieci w kraju i za granicą,
c) finansowanie leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych w kraju i za 
granicą,
d) udzielanie dotacji na organizowanie imprez wypoczynkowych, 
sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych,
e) organizowanie szkoleń ze środków własnych w celu propagowania 
wiedzy o ruchu drogowym i bezpieczeństwie na drodze,
f) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla osób 
niepełnosprawnych, placówek edukacyjnych, prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, kulturalnych i 
sportowych oraz szerzenie aktywności zawodowej wśród osób 
niepełnosprawnych.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grzegorz Pilarski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Langowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wiesława Górecka Członek Komisji 
Reewizyjnej

TAK

Tadeusz Włodarski Członek Rady Fundacji NIE

Kazimiera Włodarska Członek Rady Fundacji NIE

Maciej Włodarski s. 
Wojciecha

Członek Rady Fundacji NIE

Janina Wagner Członek Rady Fundacji NIE

Joanna Włodarska Członek Rady Fundacji NIE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja w roku 2017 kontynuowała działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie w 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

zakresie edukacji, rehabilitacji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Jednocześnie podejmowała 
działania, mające na celu podniesienie kompetencji otoczenia osób z niepełnosprawnością oraz 
poprawy warunków realizacji wsparcia, poprzez modernizację obiektów oraz zakup i wdrożenie sprzętu 
i pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych urządzeń nowatorskich technologii.

W ramach Poddziałania  10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Fundacja WRÓĆ pozyskała 
środki  w wysokości   3 238 311,09 zł na realizację zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków w Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych Fundacji WRÓĆ”. Całkowita 
wartość realizowanych w ramach projektu prac wyniosła 4.686.026,64 zł.
Do grudnia 2017 r. na terenie obu placówek wykonano następujące prace: ocieplenie stropodachu, 
poprzez wprowadzenie izolacji; ograniczenie przepuszczalności stolarki okiennej i drzwiowej poprzez 
wymianę stolarki; ocieplenie ścian budynków; modernizację uładu ciepłej wody użytkowej z gruntową 
wymianą pompy ciepła; montaż wentylacji mechanicznej z modułem chłodu do pomieszczeń wspólnych 
i klimatyzacji. Wykonano także instalacje fotowoltaiczne, w celu wymiany źródeł ciepła na odnawialne 
źródła energii. Docelowo wykonane rozwiązania przyczynią się do redukcji zapotrzebowania na energię 
średnio o ponad 60%. Zadanie przyczyniło się do znaczącej poprawy warunków, w jakich są 
uczęszczające do obu placówek dzieci i młodzież niepełnosprawna korzystają z edukacji i rehabilitacji, 
natomiast całkowite przejście na zmodernizowany syste pozyskiwania ciepla przyniesie znaczące 
ograniczenie emisji do środowiska substancji szkodliwych.

W roku 2017 pracownicy Fundacji systematycznie podnosili kompetencje zawodowe. Na podstawie 
przeprowadzonej diagnozy określono potrzeby prowadzonych przez Fundację placówek w zakresie 
pozyskania przez pracowników kwalifikacji i kompetencji.
Działania szkoleniowe były realizowane z wykorzystaniem dofinansowań pozyskanych w ramach 
konkursów RPO Województwa Pomorskiego i PFRON oraz ze srodków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 56 Uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną w stopniu głębokim i 
znacznym oraz 49 nauczycieli i pracowników, realizujących program rewalidacji w prowadzonych przez 
Fundację WRÓĆ Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w Lasowicach Wielkich i w 
Jezierniku uczestniczyło w projekcie „Zobacz, co mówię. Komunikacja alternatywna w rozwoju 
kluczowych kompetencji o charakterze społecznym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną”, 
dofinansowanego w wysokości 363 650,50 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 
działanie 3.2.1 – Jakość edukacji ogólnej.
Dla uczestników OREW w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich, podstawowy problem stanowi brak 
umiejętności posługiwania się językiem werbalnym, a przez to – brak możliwości komunikowania się z 
otoczeniem – czy to w zakresie wyrażania własnych potrzeb, stanów i oczekiwań, czy też w ramach 
interakcji na kierowane do Uczniów komunikaty i działania. Pozyskanie umiejętności posługiwania się 
systemem komunikacji alternatywnej stanowi więc kluczową kompetencję społeczną. W wyniku badań 
i rozwoju nowoczesnych technologii coraz szersza staje się oferta metod i środków technicznych, 
pozwalających osobom o obniżonej świadomości oraz znaczących ograniczeniach fizycznych 
(niedowłady, porażenia itp.) uzyskać możliwość porozumiewania się z otoczeniem, wyrażania własnych 
potrzeb, oczekiwań i opinii, reakcji na działanie otocznia, porozumienia się, poszerzenia obszarów 
poznania. Dzięki temu osoba niepełnosprawna staje się partnerem we wszystkich procesach życiowych 
i społecznych, a podejmowane wobec niej działania przestają mieć charakter intuicyjny. Zadaniem 
zespołów terapeutyczno-rehabilitacyjnych jest nie tylko techniczne udostępnienie tych metod i 
środków technicznych, ale spowodowanie w procesie podejmowanych działań, aby ciało i umysł osoby 
z niepełnosprawnością były w stanie ze środków tych w pełni korzystać, dlatego w ramach projektu 
przewidziano szkolenia z różnorodnych metod, technik i koncepcji pracy z osobami z 
niepełnosprawnością. W początkach stycznia 16 pracowników uczestniczyło w szkoleniu z zakresu 
obsługi i stosowania w diagnozie i terapii osób z obniżoną świadomością nowatorskiego systemu C-eye, 
pozwalającego na nawiązanie kontaktu z uczestnikiem w stanie głębokiego zaburzenia świadomości, a 
także osób niezdolnych z powodu niepełnosprawności do artykułowania potrzeb, przekazywania 
komunikatów jakimkolwiek gestem lub ruchem - pod warunkiem, że posiadają choćby minimalną 
zdolność widzenia. W ramach projektu zakupiono system C-Eye na potrzeby prowadzonych przez 
Fundację OREW, natomiast terapię z wykorzystaniem C-Eye włączono do programów indywidualnych 
uczniów OREW, zgodnie z indywidualnymi panami terapeutycznymi.
W styczniu 17 osób ukończyło szkolenie z zakresu AAC (I stopień): "Wprowadzenie AAC u osób z 
wieloraką niepełnosprawnością", uzyskując uprawnienia do stosowania metody AAC w pracy. Podczas 
szkolenia drugiego stopnia AAC 14 osób pozyskało umiejętności budowania indywidualnych strategii 
komunikacyjnych AAC. Jęsyk AAC jest podstawowym systemem komunikacji w placówkach 
oświatowych Fundacji, systematycznie odbywają się superwizje AAC, prowadzone przez dr Magdalenę 
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Grycman oraz Monikę Jerzyk. 19 pracowników i 6 opiekunów (rodziców) opanowało technikę 
symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania, zrealizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. 
Szkolenie "Obsługa i wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących", ukończyło 8 
terapeutów i grupa rodziców naszych niepełnosprawnych uczniów, w komunikacji z którymi metody te 
odgrywają kluczową rolę. Ze środków projektu 3.2.1 zakupiono cztery zestawy Mówik z 
oprzyrządowaniem. Jeden pracownik uzyskał kwalifikacje w zakresie Metody WerboTonalnej oraz 
Wideotreningu w Komunikacji. 7 pracowników ukończyło I i II stopień szkolenia: "Program Boardmaker 
& Speaking Dynamically PRO", zdobywając umiejętności tworzenia i wykorzystywania tablic 
komunikacyjnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zakupienie w ramach dotacji 32.1 dwóch 
licencji programu pozwoliło na wdrożenie metody do codziennej pracy terapeutycznej, natomiast 
wyposażenie ośrodka w Lasowicach w duży ekran dotykowy w znaczący sposób poprawiło możliwości 
komunikacyjne grupie uczniów niewerbalizujących, z ograniczeniami w zakresie sprawności motoryki 
małej.
Konsekwencją udziału w szkoleniach były warsztaty wewnętrzne oraz lekcje dodatkowe dla uczniów, w 
tym z udziałem rodziców. Działania te mają na celu usprawnienie i ujednolicenie indywidualnego 
systemu komunikacyjnego zarówno w placówkach, jak i w otoczeniu uczniów. W roku 2017 w obu 
placówkach zrealizowano 2603 dodatkowych godzin zajęć z zakresu podnoszenia umiejętności 
posługiwania się różnymi formami komunikacji alternatywnej.
Ze względu na głęboką niepełnosprawność sprzężoną, niedowłady i spastykę kończyn, zaburzenia 
układów oddechowego i pokarmowego, a także inne upośledzenia organizmu, działaniom edukacyjnym 
i poznawczym musi towarzyszyć oddziaływanie w zakresie rehabilitacji funkcjonalnej, metod pracy z 
ciałem, minimalizacji napięć mięśniowych, zahamowania zaniku mięśni, dysfunkcji w zakresie motoryki 
dużej i małej raz układów pokarmowego i oddechowego. W związku z powyższym, w ramach programu 
3.2.1 pracownicy (6 osób) zostało ukończyło szkolenia Integracji Sensorycznej wg Ayers, w tym: z 
zastosowania zasad Integracji Sensoryczne w praktyce pedagogicznej oraz terapeutycznej, oceny przez 
kliniczne obserwacje, ewaluacji przy użyciu ustandaryzowanej oceny z zastosowaniem testu SIPT oraz 
neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej.  Dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniu z 
Audio-Psycho-Fonologia (Metoda Tomatisa); 8 - Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej 
pracy fizjoterapeuty (RUSI); 2 – PNF podstawowy; 7 - 
Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna; 1 - Masaż instruktorski Shantala Body Touch; 2 - 
Masaż klasyczny plus techniki orientalne; 2 - Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – III moduły; 5 –
Hipoterapia; 1- Terapia Manualna wg Tpaldosa DO Fascinal Distortion Model; 5 - Terapia behawioralna 
w teorii i praktyce;  2 w cylu szkoleń z zakresu terapii MNRI (Terapia Masgutowej); 2 -  Dry Needling 
(suche igłowanie); 2 - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS); 3 - NDT Bobath; 12 -Szkolenie z 
zakresu zastosowania Neuroformy w terapii i rehabilitacji. Kwalifikacje zawodowe w ramach studiów 
podyplomowych podniosły w ramach projektu 2 osoby.
 W ramach projektu, w celu doskonalenia umiejętności uczniów placówek w posługiwanie się językiem 
komunikacji alternatywnej przeprowadzono dodatkowo 2603 godziny wsparcia, z wykorzystaniem 
różnorodnych metod i technik AAC, w tym technologii informatycznych. Część zajęć odbywala się w 
formie warszatatów, z udziałem rodzicow (opiekunów prawnych) uczestników placówek.

W celu przeszkolenia 6 terapeutów i fizjoterapeutów pozyskano środki z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego, za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy w Nowym Dworze Gdańskim i 
Malborku, na kursy: PNF podstawowy – 3 osoby,  FITS- 1 osoba, NDT Bobath – 1 osoba, Masaż 
Instruktorski Shantala – 1 osoba)

Jesienią 2017 roku zrealizowano projekt „Kompetentni dla Integracji”, dofinansowany ze środków 
PFRON w ramach konkursu 3/2017: Profesjonalni w działaniu. Rekrutacje do projektu prowadzono na 
terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. 
Głównym założeniem projektu było dostarczenie jego uczestnikom – opiekunom, rodzicom i kadrze, 
bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 
niepełnosprawnych, pakietu szkoleń, podnoszących ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Szkolenia 
skierowano do terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, nauczycieli, 
masażystów, a także asystentów, opiekunów i członków rodzin oraz innych osób, uczestniczących we 
wspomaganiu rozwoju i integracji osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu zrealizowano wszystkie formy wsparcia, zgodnie z założeniami wniosku o 
dofinansowanie, tzn: Szkolenie SI pedagogiczne II stopnia odbyło 16 osób. Szkolenie miało charakter 
grupowy i składało się z dwóch części: Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej (I St)oraz Stosowanie 
Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznj (II St). Szkolenie Terapia Masgutowej składało się z 
następujących modułów: Terapia neurotaktylna, Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-
twarzowych, Neurosensomotoryczna integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Integracja 
odruchów wzrokowo-słuchowych, epatterning i integracja odruchów dysfunkcjonlnych i 
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patologicznych. Łącznie, w ramach cyklu zrealizowano 120 godzin szkolenia, w których uczestniczyło 18 
osób. Szkoleniem z zakresu Diagnostyka i terapia neurologopedyczna - zaburzenia funkcji oralnych, 
związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy" st I, II, III objętych zostało 16 osób. W ramach 
projektu pracownicy Fundacji przeprowadzili w formie wolontariatu szkolenia: Masaż Shantala – 20 
sesji 8-godzinnych, podczas których przeszkolono 160 osób; Wideotrening w Komunikacji- wolontariusz 
wykonał łącznie 192 godziny szkolenia (szkolenie 16-godzinne). Szkolenie ukończyło 100 osób; Metoda 
Werbotonalna – zrealizowano łącznie 128 godzin szkolenia (48 osób, 8 grup szkoleniowych, po 16 
godzin); Zastosowanie C-Eye w diagnostyce i terapii osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną – 
96 godzin szkolenia zrealizowano w 12 grupach szkoleniowych. Uczestniczyło w nim 108 osób. Łącznie 
w ramach projektu w ciągu 7912 godzin przeszkolono 188 osób. 

 Do OREW Lasowice Wielkie  uczęszczali w 2017 roku uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, w 
wieku 5-24 lat. Wszyscy posiadają orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz orzeczenia o 
niepełnosprawności, w tym: 10-głębokiej,  5-znacznej. Uczniowie są dowożeni  na zajęcia od 
poniedziałku do piątku przez 10 miesięcy w roku busami Fundacji Wróć z terenu Miasta i Gminy 
Malbork, Gminy Stare Pole, Miasta i Gminy Dzierzgoń.
W placówce pracuje: 8 terapeutów (w tym 1 na urlopie macierzyńskim), 1 logopeda, 3 fizjoterapeutów, 
9 opiekunów (w tym 1 na urlopie macierzyńskim), pracownika obsługi. Zadania w placówce, na zasadzie 
oddelegowania, realizują także osoby zatrudnione w Fundacji „Wróć” oraz 1 osoba samo zatrudniona.
W ośrodku realizowane są zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne oraz zajęcia edukacyjno-terapeutyczne na 
bawialni. Uczniowie podzieleni są na grupy: 4 edukacyjno-terapeutyczne, 3 rewalidacyjno-
wychowawcze.
W roku 2017 ośrodku zmodernizowano sale, w wyniku czego obecnie funkcjonują 2 bawialnie- 
aktywizująca i relaksacyjna, sala do rehabilitacji, sala do hydroterapii, 7 sal do zajęć indywidualnych, 
gabinet logopedii, sala do Integracji Sensorycznej oraz Sala Doświadczania Świata, na której 
wyposażenie Fundacja pozyskała w 2017 roku 12500 zł z PFRON (w ramach projektu „Sprawniejsi, 
samodzielniejsi) oraz 18000 zł z akcji Reklama Dzieciom). Wszystkie sale zostały wyposażone w system 
wentylacji i klimatyzację w wyniku realizacji projektu RPO WP 10.2.1.
W ramach pracy Ośrodka stosuje się metody pracy: Poranny krąg, arteterapia, zajęcia kulinarne, 
spotkanie z żywiołami, muzykoterapia, zabawy paluszkowe, program aktywności Knill, stymulacje 
sensoryczne, zabawy niedyrektywne, metody komunikacji alternatywnej AAC, basenoterapia wg. 
Koncepcji Halliwick, hipoterapia, hydroterapia, Metoda Ośrodków Pracy, Snozelen, Integracja 
Sensoryczna, Metoda MNRI dr Svietlany Masgutowej, Terapia motoryki ręki, terapia 
neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy. 
W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane są specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W roku 
2017 ośrodek został doposażony w : proteza mowy MÓWiK, tablice dynamiczne tworzone w programie 
Boardmaker, karty pracy dostosowane do poziomu funkcjonowania uczniów, włączniki Switch, 
komunikatory, headpod, uprząż do pionizacji i lokomocji dla dzieci Willy oraz dla dorosłych Venus, 
huśtawkę integracyjną konik, atlas do ćwiczeń, obciążniki na ręce i nogi, pomoce do muzykoterapii, 
terapii wodnych oraz hipoterapii. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych został w dużej mierze 
dofinansowany ze środków pozyskanych w ramach projektów „Zobacz, co mówię. Komunikacja 
alternatywna w rozwoju kluczowych kompetencji o charakterze społecznym uczniów z 
niepełnosprawnością sprzężoną” (RPO WP 3.2.1) oraz „Sprawniejsi, samodzielniejsi”- konkurs XXIV 
Zlecenia Zadań PFRON. W Ośrodku cyklicznie odbywają się superwizje w zakresie komunikacji AAC z dr 
Magdaleną Grycman i mgr Moniką Jerzyk
Tradycją Ośrodka jest organizacja i udział w uroczystościach: Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji 
Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie Bożonarodzeniowe dla wszystkich podopiecznych Fundacji 
Wróć, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Rodziny oraz urodzin uczestników. Raz w miesiącu organizowany 
jest wyjazd do kina Helios w Tczewie. 
Ponadto w 2017 roku uczniowie wraz z terapeutami odwiedzili Centrum Experyment w Gdyni, 
uczestniczyli w Olimpiadzie przyjaźni w Giemlicach, obejrzeli koncert uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej,  organizowany dla dzieci i rodziców uczniów niepełnosprawnych.
Od roku 2017 uczniowie wspólnie z kadrą biorą udział w konkursach plastycznych oraz  przeglądach 
teatralnych, organizowanych dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych, gdzie zdobywają nagrody i 
wyróżnienia.
Placówka systematycznie współpracuje z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów, poprzez okresowe 
zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, dzienniki korespondencji, uczestnictwo rodziców i opiekunów w 
imprezach okolicznościowych, indywidualne spotkania dla rodziców, wprowadzające w zagadnienia 
dotyczące terapii ucznia oraz zapoznania ze stosowanymi metodami.
W ramach realizowanego na terenie placówki programu "Sprawniejsi, samodzielniejsi" Konkurs XXIV 
PFRON w roku 2017 uczniowie otrzymali dodatkowe wsparcie z zakresu muzykoterapii, terapii AAC, 
hydroterapii, rehabilitacji funkcjonalnej, hipoterapii i terapii wodnych w liczbie 5994 godzin. Wsparcie 
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realizowało 12 pracowników Fundacji Wróć.

Wśród uczniów OREW w Jezierniku 17 jest z głęboką niepełnosprawnością, 8 – znaczną Od września 
2017 na terenie placówki prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych 
Dzieci.
Uczniowie są dowożeni  na zajęcia od poniedziałku do piątku 10 miesięcy w roku busami Fundacji Wróć 
z terenu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański , Gminy Stegna ,  Gminy Krynica Morska, Gminy Nowy 
Staw, Gminy Ostaszewo.
Placowka zatrudnia: 6 terapeutów, 3 fizjoterapeutów, 6 opiekunów, pracownika obsługi i kierowcę. 
Zadania w placowce realizują także pracownicy Fundacji „Wróć”, na zasadzie oddelegowania oraz jedna 
osoba samo zatrudniona
Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne są prowadzone w formie sesji indywidualnej, natomiast edukacyjno-
terapeutyczne na bawialni – w formie grupowej. 
Uczniowie pracują w 6 grupach edukacyjno-terapeutycznych oraz jednej grupie rewalidacyjno-
wychowawczej.
W ośrodku znajdują się:  bawialnia, sala do rehabilitacji, sala do hydroterapii, 7 sal do zajęć 
indywidualnych,  gabinet logopedii, sala do Integracji Sensorycznej , sala do masażu.
W realizacji pracy z uczniami stosuje się metody: Poranny krąg, arteterapia, zajęcia kulinarne, spotkanie 
z żywiołami, muzykoterapia, zabawy paluszkowe, Program aktywności Knill, stymulacje sensoryczne, 
zabawy niedyrektywne, metody Komunikacji AAC, basenoterapię wg. Koncepcji Halliwick, hipoterapię, 
hydroterapię, Metodę Ośrodków Pracy, Snozelen, Integrację Sensoryczną, Metoda MNRI dr Svietlany 
Masgutowej, Terapię motoryki ręki, terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z 
poborem pokarmów i nadawaniem mowy. W roku 2017, dzieki dofinansowaniu pozyskanemu na 
realizację programu 3.2.1 oraz zadań zleconych PFRON (konkurs XXIV) ośrodek pozyskał sprzęt i 
pomoce dydaktyczne, w tym: C-eye, Magiczny Dywan, dwie protezy mowy MÓWiK, tablice dynamiczne 
tworzone w programie Boardmaker, karty pracy dostosowane do poziomu funkcjonowania uczniów, 
włączniki Switch, komunikatory, ekrany dotykowe, huśtawkę integracyjną, obciążniki na ręce i nogi, 
siedziska stabilo, pomoce do muzykoterapii, terapii wodnych i hipoterapii. 
W celu doskonalenia sprawności w zakresie wprowadzania komunikacji AAC, systematycznie odbywają 
się superwizje w zakresie komunikacji AAC, prowadzone przez  mgr Monikę Jerzyk.
Tradycyjnie organizowano i uczestniczono w imprezach i uroczystościach, w tym: Dnia Edukacji 
Narodowej, Andrzejek, Mikołajek, Dnia Kobiet, Dnia Rodziny, Dnia Ziemniaka. Uczniowie i terapeuci 
włączyli się w realizację Spotkania Wielkanocnego oraz Spotkania Bożonarodzeniowego dla wszystkich 
podopiecznych Fundacji Wróć i ich rodzin.
W 2017 roku zorganizowano wycieczkę do Centrum Experyment w Gdyni. Ośrodek uczestniczył w 
Olimpiadzie przyjaźni w Giemlicach, Dniach Autyzmu w Nowym Dworze Gdańskim. Podjęto współpracę 
ze Szkołą Podstawową w Nowym Dworze Gdański w ramach projektu „ Akcja integracja”.
Poprzez zebrania, zajęcia otwarte, dzienniki korespondencji, uczestnictwo w imprezach 
okolicznościowych oraz indywidualne spotkania wprowadzające w terapię dziecka i zapoznanie ze 
stosowanymi metodami odbywa się współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników 
placówki.
17 pracowników Fundacji Wróć udzieliło w roku 2017 uczestnikom OREW w Jezierniku 5610 godzin 
wsparcia w zakresie hipoterapii, hydroterapii, terapii AAC, rehabilitacji funkcjonalnej oraz terapii 
wodnych wg koncepcji Hallwick.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich uczestniczyło w zajęciach i 
treningach, służących kształtowaniu umiejętności z zakresu samoobsługi, umiejętności społecznych, 
umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie samodzielności i zaradności. Zajęcia zmierzały także 
do rozbudzanie pasji i talentów oraz poprawy utrzymanie stanu psychofizycznego.
Praca z Uczestnikami realizowana jest głównie w oparciu o zajęcia tematyczne. Prowadzone jest 
poradnictwo psychologiczne oraz konsultacje lekarskie. Organizowane są spotkania okolicznościowe a 
także współpraca z bliskimi Uczestników oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze 
możliwego udzielania Im pomocy. Pozwala to na osiąganie jak największej efektywności 
podejmowanych działań. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7- 15, z czego 
sześć godzin stanowią zajęcia w ramach programu terapeutycznego ŚDS.
W kwietniu roku 2017 rozpoczęto realizację projektu „Mogę więcej. Rehabilitacja społeczna w ŚDS w 
Lasowicach Wielkich”, w ramach konkursu 2/2016 PFRON. Wdrożenie projektu, w którego założeniach 
uwzględniono wynikające z wcześniejszych doświadczeń potrzeby, dotyczące terapii i rehabilitacji 
społecznej uczestników, wzbogaciło zakres realizowanych działań o siedem form wsparcia: 
Rehabilitację Społeczną przez Sztukę, Ekoterapię i terapię rowerową, Terapię EEG- koncentracji i 
sprawności poznawczej, Masaż, Rehabilitację funkcjonalna, Terapie Wodne i Hipoterapię z elementami 
nauki jazdy konnej i animaloterapii. Uczestnicy otrzymali wsparcie stosownie do potrzeb, wynikających 
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z indywidualnego planu działania. 19 pracowników Fundacji Wróć, w ramach projektu, udzieliło w roku 
2017 uczestnikom ŚDS 7336 dodatkowych godzin wsparcia.
W tym roku Ośrodek dołączył do kampanii UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, ogólnoświatowej akcji 
mającej na celu zbiórkę pieniędzy na szczepionki dla dzieci z Angoli. Uczestnicy ŚDS podczas zajęć 
manualnych tworzyli lalki, wystawione następnie na licytacji organizowanej przez SP nr 5 w Malborku, 
będącej w Klubie Szkół UNICEF.
Uczestnicy ŚDS zorganizowali zbiórkę darów dla zwierząt w domach tymczasowych. Do zbiórki zaprosili 
także Uczniów OREW. Zwieńczeniem Akcji było spotkanie z byłymi i obecnymi zwierzakami, domów 
tymczasowych. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną oraz poznali zasady opieki nad 
zwierzętami. Uczniowie OREW i Uczestnicy ŚDS przekazali na rzecz podopiecznych domu 
tymczasowego zebrane wcześniej dary: karmę dla psów i kotów, koce oraz akcesoria dla zwierząt. 
ŚDS uczestniczył także w Festynie Zdrowia organizowanym przez SOSW Malbork, Integracyjnych 
Zawodach Sportowych w zaprzyjaźnionej placówce w Kończewicach, odwiedzili Schronisko Przystań w 
Pogorzałej Wsi, 22cBazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Na zajęciach manualnych i technicznych 
powstała kompozycja przestrzenna z wykorzystaniem elementów drewnianych i tekturowych 
nawiązująca do architektury Sopotu, będąca realizacją wynikiem projektu szopki w ramach IX edycji 
konkursu na Sopocką Szopkę Bożonarodzeniową, w którym praca uczestników ŚDS zajęła III miejsce.
Dzięki zaakceptowaniu przez PRON pomysłu na rehabilitację społeczną uczestników OREW, w ramach 
programu „Mogę więcej” zrealizowano kilkanaście wycieczek ekologicznych, a udział uczestników ŚDS 
w wydarzeniach kulturalnych – wystawach plastycznych, wernisażach, seansach filmowych, koncertach 
i spektaklach teatralnych wszedł na stałe do kalendarza. 
Także dzięki środkom PFRON placówka pozyskała pomoce dydaktyczne  i nowatorski sprzęt do terapii 
poznawczych – neuroformę. 

Centrum Rehabilitacji „Wróć” w Jezierniku świadczyło usługi w zakresie rehabilitacji ciągłej w trybie 
ambulatoryjnym dla skierowanych na turnusy mieszkańców województwa pomorskiego, szczególnie z 
terenu gminy Nowy Dwór Gdański. Szczegółowe programy rehabilitacyjne określali współpracujący z 
Centrum lekarze, natomiast ich realizację powierzono grupie rehabilitantów i terapeutow z 
wykształceniem wyższym oraz ukończonymi kursami specjalistycznymi m.in. z zakresu NDT Bobath, 
PNF, SI, FITS, terapii manualnych W rehabilitacji wykorzystano bazę i specjalistyczny sprzęt placówki w 
Jezierniku, w tym  pracowni fizykoterapii i hydroterapii.

Usługi dowozów realizowano w oparciu o umowy zawarte z Urzędami Gmin powiatów 
nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego, zobowiązanych do zapewnienia dowozu uczniów 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych, jao warunku zapewnienia możliwości realizacji 
obowiązku szkolnego. Dowozy realizowano z wykorzystaniem specjalnie przystosowanych do przewozu 
osób niepełnosprawnych busów i autobusów od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem miesięcy 
wakacyjnych. Na czas przewozów zapewniono uczniom wsparcie opiekuna osob z 
niepełnosprawnością.

W roku 2017 Fundacja „Wróć” otrzymała nagrodę ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces, na 
najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich” w kategorii Inicjatywy na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych za utworzenie Centrum Rodzinnej Rekreacji, jako miejsca kształtującego 
umiejętności psychoruchowe osób z niepełnosprawnością. 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych kontynuowały też Ośrodek Hipoterapii i Animaloterapii 
oraz Ośrodek Basenoterapii Fundacji Wróć w Jantarze. Przez cały rok na terapię w ośrodkach korzystały 
osoby z niepełnosprawnością z województwa pomorskiego, szczególnie uczęszczające do placówek 
pobytu dziennego w Lasowicach Wielkich, Jezierniku, Giemlicach i Nowym Dworze Gdańskim. W 
okresie wiosennym i letnim ze wsparcia placówek  korzystały osoby z niepełnosprawnością z całej 
Polski, przebywające na zorganizowanym i indywidualnym wypoczynku na terenie Mierzei Wiślanej.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego zapewniała niepełnosprawnym mieszkańcom województwa 
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego dostęp do niejednego sprzętu, w tym m.in.  łóżek 
rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, artoskopu.

Stałym elementem działań Fundacji w roku 2017 był udział w organizowanych przez organizacje, 
placówki i instytucje imprezach i uroczystościach, promujących problematykę niepełnosprawności,  
oraz aktywność osób z niepełnosprawnością
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

440

3

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja prowadzi 
placówki oświatowe dla 
dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną w stopniu 
głębokim i znacznym - 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno 
Edukacyjno 
Wychowawczy w 
Jezierniku i Ośrodek 
Rehabilitacyjno 
Edukacyjno 
Wychowawczy w 
Jezierniku. Placówki 
umożliwiają w trybie 
pobytu dziennego 
realizację obowiązku 
szkolnego, 
dostosowując tempo i 
zakres nauczania do 
możliwości uczniów, w 
oparciu o orzeczenia 
poradni 
psychologiczno-
pedagogicznych, 
diagnozy własne i 
wywiad środowiskowy. 
Procesy edukacyjne i 
rewalidacyjne 
przebiegają w oparciu o 
Indywidualne Plany 
Terapeutyczne 
uczniów, opracowane 

85.59.E

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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przez zespół 
terapeuetyczno-
pedagogiczny 
placówek. Zajęcia są 
realizowane 5 dni w 
tygodniu przez 10 
miesięcy w roku 
(zgodnie z kalendarzem 
roku szkolnego). OREW 
w Jezierniku od 2008 
roku, a OREW Lasowice 
Wielkie od 2012 roku 
obejmują swoim 
działaniem znaczącą 
grupę 
niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży z 
powiatów 
nowodworskiego, 
malborskiego i 
sztumskiego w zakresie 
edukacji, wychowania i 
rehabilitacji, dbając o 
dobre warunki bazowe, 
zaplecze dydaktyczne 
oraz wysokie 
dyspozycje i 
kwalifikacje wszystkich 
pracowników.
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Od 2013 roku Fundacja 
prowadzi 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Lasowicach Wielkich. 
ŚDS jest ośrodkiem 
wsparcia prowadzonym 
w formie placówki 
pobytu dziennego, 
skierowanym do osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi, w tym 
osób przewlekle 
psychicznie chorych – 
typ A, osób z 
upośledzeniem 
umysłowym – typ B 
oraz osób wykazujących 
inne przewlekłe 
zaburzenia czynności 
psychicznych – typ C. 
Uczestnicy są kierowani 
do placówki przez 
samorząd gminny, 
zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej. 
Praca z Uczestnikami 
realizowana jest 
głównie w oparciu o 
zajęcia tematyczne. 
Prowadzone jest 
poradnictwo 
psychologiczne oraz 
konsultacje lekarskie. 
Organizowane są 
spotkania 
okolicznościowe a także 
współpraca z bliskimi 
Uczestników oraz 
innymi osobami lub 
podmiotami 
działającymi w obszarze 
możliwego udzielania 
Im pomocy. Pozwala to 
na osiąganie jak 
największej 
efektywności 
podejmowanych 
działań.

88.10.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wszystkie działania, 
podejmowane przez 
Fundacje służą 
bezpośrednio lub 
pośrednio poprawie 
warunków 
funkcjonowania i 
rozwojowi osób z 
niepełnosprawnością. 
Charakterystyczne dla 
Fundacji Wróć jest 
skierowanie tych 
działań głównie do 
dzieci i młodzieży z 
głęboką lub znaczną 
niepełnosprawnością 
sprzężoną. 
Odpowiadając na 
potrzeby środowiska, 
powołano także 
placówkę pobytu 
dziennego dla 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami 
oraz Centrum 
Rehabilitacji Wróć. Z 
uwagi na to, że 
Fundacja realizuje swój 
działania w 
środowiskach wiejskich, 
a ich odbiorcami są 
głównie 
niepełnosprawni z 
niezamożnych rodzin, 
zamieszkałych z dala od 
specjalistycznej 
infrastruktury 
edukacyjnej, 
rehabilitacyjnej i 
społecznej, 
uruchomiono 
wyspecjalizowany 
transport, realizujący 
zadania w zakresie 
zapewnienia 
niepełnosprawnym 
dowozu na zajęcia. Do 
niepełnosprawnych 
Fundacja kieruje przede 
wszystkim programy 
kompleksowego 
wieloletniego wsparcia. 
W przypadku 
zaistnienia potrzeby, 
Fundacja realizuje też w 
różnych formach 
indywidualne wsparcie 
pomocowe osobom z 
niepełnosprawnością z 
terenu całego kraju.

88.99.Z
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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. Jeśli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Fundacja, w ramach 
kontraktu z NFZ, 
poprzez Centrum 
Rehabilitacji "Wróć" w 
Jezierniku realizowała 
w roku 2017 
rehabilitację ciągłą, 
głównie dla 
mieszkańców powiatu 
nowodworskiego w 
województwie 
pomorskim. Pod opieką 
trzech lekarzy 
fizjoterapeuci Fundacji 
realizowali programy 
rehabilitacyjne, 
obejmujące m.in. 
fizjoterapię, 
fizykoterapię, 
hydroterapię i masaże 
lecznicze. Ze wsparcia 
korzystali głównie 
mieszkańcy gmin 
Ostaszewo, Stegna i 
Nowy Dwór Gdański w 
województwie 
pomorskim, chociaż nie 
brakowało chętnych z 
bardziej odległych 
rejonów województwa. 
Wsparcie realizowano 
od poniedziałku do 
soboty w oparciu o 
bazę placówki w 
Jezierniku, wyposażona 
w nowoczesny sprzęt 
rehabilitacyjny, 
urządzenia 
diagnostyczne i do 
fizykoterapii oraz 
pomieszczenia do 
hydroterapii.

86.90.E
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja, w ramach 
działalności odpłatnej 
zapewniła 
niepełnosprawnym 
dzieciom i młodzieży 
dowóz do placówek 
oświatowych, w 
których realizowali 
obowiązek szkolny. 
Wychodząc na przeciw 
zadaniom gmin w 
zakresie obowiązku 
zapewnienia dzieciom i 
młodzieży 
niepełnosprawnym 
dowozu do placówek, w 
których realizują 
obowiązek szkolny, 
Fundacja zawarła z 
gminami umowy, w 
wyniku których w 
oparciu o posiadany 
transport 
specjalistyczny 
zapewniła dowóz do 
placówek wszystkim 
uczestnikom OREW w 
Lasowicach Wielkich i 
Jezierniku. Podczas 
transportu uczniowie 
znajduja się pod opieką 
doświadczonego 
asystenta osoby 
niepełnosprawnej.

W roku 2017 
kontunuowano 
działalność 
prowadzonej przez 
Fundację wypożyczalni 
sprzętu 
rehabilitacyjnego.

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 13



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5,501,279.06 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 459,950.39 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 86,432.02 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 57.51 zł

e) Pozostałe przychody 4,954,839.14 zł

772,690.49 zł

0.00 zł

3,468,655.69 zł

1,109,721.70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38,663.06 zł

0.00 zł

8,140.00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.11.Z W ramach działalności gospodarczej Fundacja 
realizowała w roku 2017 usługę reklamową, 
polegającą na rozpowszechnianiu informacji o 
działaniach kontrahenta na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. W 
oparciu o zawartą umowę, przez cały rok 2017 
na dostosowanych do przewozu osób z 
niepełnosprawnością i realizujących takie 
przewozy pojazdach  Fundacji umieszczono 
promocję akcji "Budimex Dzieciom", pn. Dziecko 
Bezpieczne na Drodze", polegającej na 
promwaniu bezpiecznych zachowań w ruchu 
drogowym poprzez spotkania w szkołach oraz 
wyposażanie dzieci w specjalnie przygotowane 
tabliczki, zawierające numery kontaktowe do 
rodziców i opiekunów. Środki pozyskane na 
realizację zadania stanowiły przychód roku 
2016.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18,453.59 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,351,067.88 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

30,523.06 zł

2.4. Z innych źródeł 93,094.53 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -3,852,618.21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -583,841.82 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 18,453.59 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,442,779.24 zł 18,453.59 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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4,312,568.60 zł 18,453.59 zł

670,273.84 zł 0.00 zł

8,643.15 zł

120,158.98 zł

0.00 zł

331,134.67 zł 0.00 zł

1 Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży w OREW 18,453.59 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 -8,643.15 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

55.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

54.3 etatów

68.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,561,657.28 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,748,735.01 zł

1,748,735.01 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 812,922.27 zł

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

2,561,657.28 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 201,577.06 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,360,080.22 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

213,471.44 zł

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

9.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7.00 osób

2.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków w 
Osrodkach Rehabilitacyjno 
Edukacyjno 
Wychowawczych Fundacji 
Wróć. RPO Województwa 
Pomorskiego 10.2.1

Zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez 
modernizację obiektów, 
zastosowanie pomp ciepła i 
instalacji fotowoltaicznej, 
docieplenie obiektu. 
Zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji. Poprawa warunków 
rewalidcji i kształcenia 
uczestników. Zaoszczędzenie 
środków z przeznaczeniem na 
działania rehabilitacyjno 
terapeutyczne. W RZiS kwota 
wykazana w pozycji Dotacje

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

698,347.98 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11,203.50 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Zobacz, co mówię.  
Komunikacja alternatywna w 
rozwoju kluczowych 
kompetencji o charakterze 
społecznym uczniów z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną RPO 
Województwa Pomorskiego 
3.2.1

Zwiększenie możliwości 
poznawczych uczniów z 
niepełnosprawnością sprzężoną 
i intelektualna w stopniu 
głębokim i znacznym, 
realizujących obowiązek szkolny 
w OREW prowadzonych przez 
Fundację Wróć (w Jezierniku i 
Lasowicach Wielkich). 
Zwiększene sprawności 
komunikacyjnej jako 
kluczowego elementu 
uczestniczenia w procesach 
społecznych, poprzez 
kształtowanie indywidualnego, 
jednorodnego systemu 
komunikacyjnego w szkole i 
środowisku. Wykorzystanie 
nowoczesnych metod, technik i 
technologii TIK.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

168,571.50 zł

3 Prowadzenie Ośrodka 
Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczego w 
Jezierniku

Zapewnienie dzieciom i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością sprzężoną 
oraz intelektualną w stopniu 
głębokim i znacznym 
możliwości realizacji obowiązku 
szkolnego, poprzez procesy 
rewalidacji w placówce pobytu 
dziennego, zgodnie z 
zaleceniami Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
w oparciu o indywidualne 
programy terapeutyczne, 
oddziaływanie rehabilitacyjne, 
edukacyjne i wychowawcze.

Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Gdańskim

1,277,542.48 zł

4 Prowadzenie Ośrodka 
Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczego w 
Lasowicach Wielkich

Zapewnienie dzieciom i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością sprzężoną 
oraz intelektualną w stopniu 
głębokim i znacznym 
możliwości realizacji obowiązku 
szkolnego, poprzez procesy 
rewalidacji w placówce pobytu 
dziennego, zgodnie z 
zaleceniami Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
w oparciu o indywidualne 
programy terapeutyczne, 
oddziaływanie rehabilitacyjne, 
edukacyjne i wychowawcze..

Starostwo Powiatowe w Malborku 1,437,780.36 zł
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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)

5 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Lasowicach 
Wielkich

Osiągnięcie możliwie 
najwyższego poziomu 
funkcjonowania jego 
Uczestników w Ich  środowisku, 
zarówno w zakresie czynności 
dnia codziennego, jak i w życiu 
społecznym. Celami 
szczegółowymi jest 
kształtowanie: umiejętności z 
zakresu samoobsługi, 
umiejętności społecznych, 
umiejętności spędzania czasu 
wolnego, rozwijanie 
samodzielności i zaradności 
Uczestników, rozbudzanie pasji 
i talentów, poprawa i 
utrzymanie stanu 
psychofizycznego. Zapewnienie 
uczestnikom opieki w placówce 
pobytu dziennego

Gmina Malbork 472,964.00 zł

6 Dowóz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej do 
placówek oświatowych

Zapewnienie dzieciom i 
młodzieży niepełnosprawnej 
realizacji obowiązku szkolnego 
poprzez zapewnienie dowozu 
do OREW w Jezierniku i 
Lasowicach Wielkich

Gminy powiatów nowodworskiego, 
malborskiego i sztumskiego

228,861.80 zł

7 Utworzenie stanowiska dla 
osoby bezrobotnej

Utworzenie i utrzymanie 
stanowiska pracy - 
dofinansowanie do kosztów 
zatrudnienia pracownika 
bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym 
Dworze Gdańskim

17,278.06 zł

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

1 Sprawniejsi-samodzielniejsi 
Konkurs XXIV PFRON

Prowadzenie rehabilitacji 
społecznej w Ośrodka 
Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczym w Lasowicach 
Wielkich na rzecz dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością sprzężoną 
w stopniu znacznym i głębokim. 
Poprawa warunków 
funkcjonowania, w celu 
uzyskania maksymalnej 
sprawności życiowej i 
społecznej, poprzez 
prowadzenie ciągłej terapii i 
rehabilitacji. Kompleksowe 
działania terapeutyczne i 
rehabilitacyjne w oparciu o 
indywidualna diagnozę i 
stosowny do jej wyników dobór 
technik oddziaływania.

PFRON 235,388.15 zł
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2 Sprawność, Komunikacja, 
Samodzielność - konkurs 
XXIV PFRON

Prowadzenie rehabilitacji 
społecznej w Ośrodku 
Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczym w Jezierniku w 
celu zwiększenie 
samodzielności życiowej i 
społecznej dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością sprzężoną 
w stopniu głębokim i znacznym, 
poprzez kompleksowe 
oddziaływanie terapeutyczne i 
rehabilitacyjne, w oparciu o 
indywidualną diagnozę i cele, z 
wykorzystaniem dostępnych 
metod i technologii 
wspierających

PFRON 244,843.50 zł

3 Mogę więcej. – rehabilitacja 
społeczna w ŚDS w 
Lasowicach Wielkich. 
Konkurs 2/2016 PFRON

Zwiększenie aktywności osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, jest osiągnięcie 
możliwie najwyższego poziomu 
integracji społecznej, 
funkcjonowania oraz jakości 
życia podopiecznych 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Lasowicach 
Wielkich poprzez realizację 
ciągłych działań 
rehabilitacyjnych: społecznych, 
szkoleniowych, edukacyjnych, 
terapeutycznych i 
usprawniających, przy 
aktywnym uczestnictwie tych 
osób.

PFRON 261,716.28 zł

4 Kompetencje dla Integracji. 
Konkurs 3/2017 PFRON

Wzmocnienie kompetencji i 
umiejętności rodziców, 
opiekunów i kadry 
zaangażowanej w proces 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych, poprzez 
zapewnienie im nowoczesnych 
szkoleń.

PFRON 261,716.28 zł

5 Szkolenia dla pracowników 
ze środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego

Podniesienie kompetencji 
zawodowych pracowników oraz 
zwiększenie potencjału 
Fundacji, w zawodach 
deficytowych, poprzez udział 
pracowników w 
specjalistycznych szkoleniach 
zawodowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym 
Dworze Gdańskim

27,650.40 zł

6 Szkolenie dla pracowników 
ze środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego

Podniesienie kompetencji 
zawodowych pracowników oraz 
zwiększenie potencjału 
Fundacji, w zawodach 
deficytowych, poprzez udział 
pracowników w 
specjalistycznych szkoleniach 
zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym 
Dworze Gdańskim

1,752.00 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maciej Włodarski

13 lipca 2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 Ministerstwo Finansów - Wydział Terenowy w Gdańsku 1

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

4 PFRON O/ Gdańsk 1

5 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim 1

7 Prowadzenie rehabilitacji 
ciągłej w Centrum 
Rehabilitacji Wróć w 
Jezierniku

Prowadzenie rehabilitacji 
ciągłej w trybie 
ambulatoryjnym dla osób 
skierowanych, w ramach NFZ.

NFZ 197,890.00 zł
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