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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Langowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Grzegorz Pilarski Członek Komisjo 
Rewizyjnej

TAK

Wiesława Górecka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "WRÓĆ"

Druk: NIW-CRSO 1



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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Rok 2018 był rokiem kontynuacji działań Fundacji Wróć na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania realizowane były głównie 
poprzez prowadzone przez Fundację placówki pobytu dziennego , tj. Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze w 
Lasowicach Wielkich i w Jezierniku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich. 
W placówkach tych systematyczne wsparcie terapeutyczne, rehabilitacyjne i rewalidacyjne przez pięć dni w tygodniu otrzymuje 
łącznie prawie 90 dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców powiatów nowodworskiego, malborskiego i 
sztumskiego w województwie pomorskim. W ramach realizowanych programów, wsparcie jest realizowane też w ich 
najbliższym otoczeniu, a także w odniesieniu do innych niepełnosprawnych mieszkańców województwa, w okresie letnim – 
całego kraju, głównie w oparciu o Ośrodek Basenoterapii oraz Ośrodek Animaloterapii i Hipoterapii w Jantarze, od 2005 roku 
wspierające osoby niepełnosprawne oraz świadczące wsparcie uzupełniające dla uczestników placówek pobytu dziennego 
Fundacji Wróć.
Działania terapeutyczne są realizowane w oparciu o indywidualne, dostosowane do wynikających z diagnozy potrzeb i 
możliwości uczestników, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz najnowszych 
metod i technik terapeutycznych. 
Programowe działania OREW wzmacniane są poprzez realizację w placówkach zadań zleconych PFRON. W marcu roku 2018 
zakończył się XXIV konkurs PFRON, W  OREW w Lasowicach Wielkich program realizowało 18 pracowników merytorycznych – 
terapeutów i rehabilitantów. 35 uczestników otrzymało łącznie 19593 godziny wsparcia w zakresie rehabilitacji funkcjonalnej, 
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terapii AAC, terapii Halliwick, Muzykoterapii, Hipoterapii, Hydroterapii. Ze środków PFRON sfinansowano zakup pomocy 
dydaktycznych do prowadzenia zajęć o łącznej wartości 16900 zł oraz sprzęt do terapii i rehabilitacji, wartości 44757 zł. Z 
przekazanych środków Placówka pozyskała m.in. huśtawkę integracyjną, system podtrzymujący głowę dla osób z obniżonym 
napięciem mięśniowym szyi i głowy, tor świetlno-dźwiękowy i kabinę lustrzaną do Sali Doświadczania Świata oraz uprząż do 
pionizacji i lokomocji. W okresie dwóch lat realizacji projektu w OREW w Jezierniku wzięło udział 33 Podopiecznych a 
realizowało go 26 pracowników merytorycznych – terapeutów i rehabilitantów. Uczestnicy otrzymali łącznie 12583 godziny 
wsparcia w zakresie rehabilitacji funkcjonalnej, terapii AAC, Muzykoterapii, Hipoterapii, Hydroterapii, terapii Halliwick. Ze 
środków PFRON sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć o łącznej wartości 21554,5 zł oraz sprzęt do 
terapii i rehabilitacji, wartości 25750 zł. Placówka pozyskała też Magiczny dywan oraz huśtawkę integracyjną.

Od kwietnia w obu OREW kontynuowano wsparcie w ramach konkursu 4 PFRON. W OREW w Jezierniku projekt pn. „Sprawność
+komunikacja=Samodzieność” realizowało 23 terapeutów, udzielając do końca2018 roku ponad 5200 godzin wsparcia w 
zakresie terapii komunikacji i porozumiewania się, terapii poznawczych i rozwoju społecznego, terapii motoryki ręki i 
koordynacji wzrokowo ruchowej, terapii wad postawy i chodu, animaloterapii z hipoterapią oraz terapii wodnych 24 
niepełnosprawnym uczniom. 
W projekcie „Sprawniejsi= samodzielniejsi”, podobne merytorycznie, w wymiarze prawie 5800 godzin wsparcie przekazało do 
końca roku 30 uczestnikom OREW Lasowicach  Wielkich 22 pracowników, specjalizujących się w różnorodnych metodach 
rehabilitacyjnych.
Od października2018 roku obie placowki rozpoczęły działania w ramach pilotażowego programu PFRON, pn. „Rehabilitacja 25 
plus”. Program ma na celu wypracowanie formuły wsparcia dla absolwentów OREW i ORW, którzy ukończyli 25 lat, jednak z 
powodu niepełnosprawności i wynikającej z niej niesamodzielności, po zakończeniu kształcenia nie mogą podjąć zatrudnienia i 
wymagają dalszego oddziaływania opiekuńczego lub terapeutyczno-rehabilitacyjnego w kierunku usamodzielniania się i 
zwiększania aktywności życiowej, w tym zawodowej.
W pierwszym roku realizacji programem objęto 5 absolwentów (3 w Jezierniku i 2 w Lasowicach Wielkich), dla których 
opracowano i zrealizowano program, obejmujący po  100 godzin miesięcznie zrożnicowanego, obejmującego sprawność 
fizyczną, poznawczą i komunikacyjną, zindywidualizowanego wsparcia.  
W pierwszym półroczu 2018 roku dla uczniów obu Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych wykonano ponad 
520 dodatkowych zajęć komunikacji alternatywnej, w ramach projektu „Zobacz, co mówię. Komunikacja alternatywna w 
rozwoju kluczowych kompetencji o charakterze społecznym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną ”, realizowanego ze 
środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. W zajęciach  wykorzystano zakupiony w projekcie sprzęt i 
oprogramowanie– m.in. system C-Eye, dr neuronowski, monitor dotykowy, protezy mowy Mówik oraz komunikatory. W 
zindywidualizowaniu profilu zajęć wykorzystano wiedzę zdobytą przez nauczycieli w bogatym cyklu szkoleń specjalistycznych.
W lutym 2018 roku zakończono realizację zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w Ośrodkach 
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych Fundacji WRÓĆ”, w ramach Poddziałania  10.2.1. Efektywność energetyczna – 
wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wykonane w obu ośrodkach prace obejmowały: ocieplenie stropodachu , wymianę na szczelniejszą stolarki okiennej i 
drzwiowej, ocieplenie ścian, modernizację układu ciepłej wody użytkowej, optymalizację systemu rozprowadzania ciepła, 
stworzenie efektywnego, opartego o odnawialne źródła energii systemu chłodzenia w okresach ciepłych, wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej dachowej –  wymianę źródeł ciepła na odnawialne źródła energii, modernizację instalacji cieplnych. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich  zapewniał opiekę i wsparcie dorosłym niepełnosprawnym 
uczestnikom skierowanym z powodu niepełnosprawności i sytuacji socjalnej do korzystania z placówki przez caly rok, pięć dni w 
tygodniu. Program realizowany w placówce obejmował zajęcia z kategorii treningów: funkcjonowania w życiu codziennym; 
umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz  umiejętności spędzania czasu wolnego. Uwzględniając wyniki diagnozy, 
uczestnikom zaproponowano indywidualne programy, dotyczące zajęć w placówce, a także intensywności i zakresu wsparcia w 
ramach realizowanego w SDS programu PFRON, Konkurs 2/2016 „MOGĘ WIĘCEJ – rehabilitacja społeczna w ŚDS w Lasowicach 
Wielkich”. W realizację programu zaangażowanych było w 2018 roku 25 pracowników, którzy udzielili ponad 7520 godzin 
wsparcia w dziedzinie: Terapia EEG - koncentracji i sprawności poznawczej, terapii wodnych, rehabilitacji społecznej przez 
sztukę, Ekoterapia i rekreacja rowerowa , rehabilitacji funkcjonalnej i masażu oraz Hipoterapii z elementami nauki jazdy konnej. 
 

Wszystkim niepełnosprawnym uczestnikom placówek oraz realizowanych programów Fundacja zapewniła nieodpłatny dowóz na 
zajęcia transportem własnym Fundacji. Dowozy na zajęcia prowadzone w ramach programów OREW są dofinansowane przez 
gminy, gdzie zamieszkują uczestnicy, na podstawie zawartych umów.  Pozostałe przewozy są finansowane ze środków 
projektów oraz środków Fundacji.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, podobnie jak w latach poprzednich zapewniała niepełnosprawnym mieszkańcom 
województwa korzystanie ze sprzętu specjalistycznego, w ramach odpłatnej działalności Fundacji.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

250

9

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja prowadzi działania edukacyjne w 
środowisku osób niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie dwóch placówek oświatowych 
Placówki to: Ośrodek Rehabilitacyjno 
Edukacyjno Wychowawczy w  Jezierniku oraz 
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczy Lasowicach Wielkich. Uczęszczają 
do nich uczniowie z niepełnosprawnością 
sprężoną w stopniu znacznym i głębokim,w 
wieku 5-24 lat, zamieszkujący na terenie trzech 
powiatów województwa pomorskiego. Wszyscy 
posiadają orzeczenia Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej oraz orzeczenia o 
niepełnosprawności, Uczniowie są dowożeni  na 
zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki, a po 
zakończonych zajęciach odwożeni do domów, 
od poniedziałku do piątku przez 10 miesięcy w 
roku busami Fundacji Wróć

85.20.Z 20,00 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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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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Cała działalność Fundacji Wróć w roku 2018 była 
ukierunkowana na wszechstronne, 
kompleksowe działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, głównie mieszkających w 
terenach wiejskich trzech powiatów: 
nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego w 
województwie pomorskim. W dwóch Ośrodkach 
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych 
prowadzone są działania z zakresu edukacji, 
rehabilitacji, terapii, rewalidacji, integracji 
społecznej i rozwoju umiejętności społecznych. 
Korzystają z nich osoby w wieku 3-24 lata 
realizujące obowiązek szkolny pod okiem 
oligofrenopedagogó, terapeutów, 
rehabilitantów oraz przy wsparciu asystentów 
ON. Działania Środowiskowego Domu 
Samopomocy skierowane są do dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Terapie specjalistyczne 
realizowane są w Ośrodku Hipoterapii i 
Animaloterapii oraz Ośrodku Basenoterapii w 
Jantarze. Uczestnicy korzystają z nieodpłatnego 
dowozu na zajęcia w prowadzonych placówkach. 
   W celu zwiększenia intensywności oraz zakresu 
wsparcia, Fundacja systematycznie realizuje 
zadania i programy PFRON. Fundacja 
systematycznie modernizuje wyposażenie 
placówek oraz organizuje kształcenie i 
dokształcanie zawodowe kadry, zapewniając 
uczestnikom dostęp do najnowszych metod i 
środków technicznych, umożliwiających 
zwiększanie samodzielności i rozwoju ON.

94.99.Z 20,00 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Fundacja realizuje zadania z zakresu pomocy 
społecznej głównie poprzez prowadzenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Lasowicach Wielkich. Dom zapewnia wsparcie 
przez 1 miesięcy pięć dni w tygodniu dla 30-
osobowej grupy dorosłych osób z 
niepełnosprawnością. W 2018 roku pozyskano 
dodatkowo środki na zwiększenie działań 
terapeutycznych służących zwiększeniu 
samodzielności życiowej, poprzez realizację 
projektu "Mogę więcej", dofinansowanego ze 
środków PFRON i ukierunkowanego głownie na 
zwiększenie zainteresowań i aktywności 
społecznej ON.

88.99.Z 20,00 zł

Druk: NIW-CRSO 5



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) 5 089 656,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 492 439,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 458 228,28 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 
prowadzona jest Wypożyczalnia Sprzętu 
Rehabilitacyjnego zapewniała 
niepełnosprawnym mieszkańcom 
województwa pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego dostęp do niejednego sprzętu, 
w tym m.in.  łóżek rehabilitacyjnych, 
wózków inwalidzkich, artoskopu. Dochód z 
wypożyczalni jest w całości przeznaczony 
narealizację celówstatutowych Fundacji, 
szczególnie - działań na rzecz osób z 
niepełnosprawnością.
Fundacja posiada plac gokartowy, 
wykorzystywany w ramach zwiększania 
aktywności fizycznej ON - w odniesieniu do 
umiejących samodzielnie poruszać się 
gokartami rowerowymi. W sezonie letnim 
gokarty i plac są udostępniane odpłatnie 
także turystom, a dochód z tej działalności 
w całości zasila realizację celów 
statutowych.

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

1 73.11.Z

Działalność gospodarczą Fundacji Wróć w roku 2018 stanowiło umieszczenie i prezentacja na 
pojazdach Fundacji informacji graficnej o realizowanym przez firmę Budimex projekcie 
społecznym pod nazwą "Dziecko Bezpieczne na drodze". Akcja jest realizowana na terenie 
całego kraju, głównie poprzez szkoły podstawowe. Jej celem jest upowszechnianie zasad 
bezpiecznego zachowania na drogach wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego, 
uwrażliwienie kierowcow na obecność dzieci w przestrzeni drogowej oraz utrwalenie 
nawyków wyposażania dzieci w dane umożliwiające szybki kontakt z opkunami, szczególnie w 
razie konieczności podjęciadziałań ratunkowych. Dochod z działalności gospodarczej w całości 
zasila realizację celów statutowych Fundacji.
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c) przychody z działalności gospodarczej 20 000,00 zł

d) przychody finansowe 9,51 zł

e) pozostałe przychody 4 118 979,80 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 488 360,70 zł

2.4. Z innych źródeł 304 150,92 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 839,30 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

1 Terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 11 839,30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11 839,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 285 305,97 zł

w 
tym:

38 475,00 zł

0,00 zł

3 292 584,57 zł

954 246,40 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

468 360,70 zł

0,00 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)

20 000,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -3 851 932,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 45 802,43 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 20 000,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 774 572,27 zł 11 839,30 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

4 344 371,53 zł 11 839,30 zł

412 425,85 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 663,58 zł

7 111,31 zł 0,00 zł

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 20 000,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

63 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)

53,67 etatów

14 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

4 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 667 596,33 zł

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

2 667 596,33 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)  

3 214,90 zł

2 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)

2 osób

w 
tym:

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

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 070 392,71 zł

1 903 986,07 zł

- nagrody

- premie

166 406,64 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 597 203,62 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 667 596,33 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

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 „Zobacz, co mówię. 
Komunikacja alternatywna w 
rozwoju kluczowych 
kompetencji o charakterze 
społecznym uczniów z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną

Pozyskanie umiejętności 
posługiwania się systemem 
komunikacji alternatywnej, jako 
kluczowej kompetencji 
społecznej, poprzez szkolenie 
nauczycieli, doposażenie szkół i 
zajęcia dodatkowe dla uczniów 
.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

38 475,00 zł

2 Prowadzenie 
środowiskowego Domu 
Samopomocy w Lasowicach 
Wielkich

Zapewnienie opieki dziennej dla 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością i 
zaburzeniami intelektualnymi. 
Podtrzymanie i rozwój 
samodzielności życiowej 
poprzez Trening 
funkcjonowania w życiu 
codziennym, Trening 
umiejętności społecznych i 
interpersonalnych, Trening 
umiejętności spędzania czasu 
wolnego.

Gmina Malbork 560 574,90 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

33 033,44 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3 REALIZACJA DOWOZÓW ON 
DO SZKÓŁ

zapewnienie możliwości 
realizacji obowiązku szkolnego 
w OREW dla mieszkających na 
terenie tych powiatów uczniów 
z niepełnosprawnościami, 
szczególnie głęboką 
niepełnosprawnością sprzężoną

gminy powiatów nowodworskiego, 
malborskiego oraz sztumskiego

400 360,73 zł

4 prowadzenie OREW w 
Jezierniku

zapewnienie możliwości 
realizacji obowiązku szkolnego 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
uczniów z orzeczeniem poradni 
psychologiczno pedagogicznej 
oraz orzeczeniem o 
niepełnoprawności lub stopniu 
niepełnosprawności, w wieku 3-
25 lat, w oparciu o 
indywidualny program 
terapeutyczny

Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Gdańskim

1 321 323,39 zł

5 prowadzenie OREW w 
Lasowicach Wielkich

zapewnienie możliwości 
realizacji obowiązku szkolnego 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
uczniów z orzeczeniem poradni 
psychologiczno pedagogicznej 
oraz orzeczeniem o 
niepełnoprawności lub stopniu 
niepełnosprawności, w wieku 3-
25 lat, w oparciu o 
indywidualny program 
terapeutycz

Starostwo Powiatowe w Malborku 1 410 686,28 zł

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

1 SPRAWNIEJSI=SAMODZIELNI
EJSI w ramach konkursu 4 
PFRON

Zwiększenie  samodzielności  
osób  niepełnosprawnych  
poprzez  realizację  zajęć  z  
zakresu  ciągłej  rehabilitacji  
osób  z
niepełnosprawnością 
intelektualną i fizyczną w 
Ośrodku Rehabilitacji Edukacji 
Wychowania w Lasowicach 
Wielkich w terminie 01.04.2018
– 31.03.2021.W w Lasowicach 
Wielkich

PFRON 223 608,15 zł

2 SPRAWNOŚĆ
+KOMUNIKACJA=SAMODZIE
LNOŚĆ w ramach konkursu 4 
PFRON

Zwiększenie  samodzielności  
osób  niepełnosprawnych  
poprzez  realizację  zajęć  z  
zakresu  ciągłej  rehabilitacji  
osób  z
niepełnosprawnością 
intelektualną i fizyczną w OREW 
w Jezierniku w terminie 
01.04.2018
– 31.03.2021.

PFRON 286 944,84 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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Spółdzielnia Socjalna Wróć w 
likwidacji

222070158          
 

Lasowice Wielkie 17a 50,00 50,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

3 Rehabilitacja 25 plus wypracowaniu rozwiązań 
zapewniających absolwentom 
ciągłość oddziaływań 
terapeutycznych w zakresie 
utrzymania samodzielności i 
niezależności w życiu 
społecznym, a także w zakresie 
dotyczącym ich aktywności 
zawodowej, poprzez 
zapewnienie dziennego pobytu 
niezatrudnionym osobom 
niepełnosprawnym będącym 
absolwentami OREW w wieku 
powyżej 25 roku życia, w tym 
zapewnienie wsparcia w 
zakresie utrzymania i rozwoju 
sprawności społecznej

PFRON 112 500,00 zł

4 MOGĘ WIĘCEJ - rehabilitacja 
społeczna w ŚDS w 
Lasowicach Wielkich

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 331 193,41 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maciej Włodarski Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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