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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-13

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 668269807

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

2002-09-03

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

Agata Borowiec Prezes Zarządu Fundacji 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

Wiesława Górecka członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Langowska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Grzegorz Pilarski członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "WRÓĆ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym:

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, 
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) prowadzenie placówek oświatowych: Ośrodków Rehabilitacyjno 
Edukacyjno Wychowawczych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, 
b/ prowadzenie placówki pobytu dziennego dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych, szczególnie ze środowisk ubogich
c/ prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, 
kulturalnych i  sportowych dla dzieci i dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami
d/ podejmowanie działań na rzecz zwiększania samodzielności i 
aktywizacji społecznej i zawodowej wśród osób niepełnosprawnych.
e/ podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry oraz bliskich osób z 
niepełnosprawnością w celu podnoszenia standardów wsparcia oraz 
jakości życia ON 
f/ uczestniczenie w realizacji projektów służących realizacji wsparcia dla 
ON w zakresie edukacji, rozwoju psychicznego i fizycznego, wzrostu 
udziału w życiu środowiskowym i społecznym oraz warunków realizacji 
tego wsparcia

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2020 działalność Fundacji "Wróć" była skupiona na udzielaniu wsparcia niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym w 
prowadzonych przez Fundację placówkach pobytu dziennego, tj. Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w 
Lasowicach Wielkich i w Jezierniku oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich. 
Fundacja ukierunkowała swoje działania na wszechstronne, kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, głównie 
mieszkających w terenach wiejskich trzech powiatów: nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego w województwie 
pomorskim. W obu 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 3-25 
lat, realizujące obowiązek szkolny pod okiem specjalistów - oligofrenopedagogów, surdopedagoga, terapeutów, rehabilitantów 
oraz przy wsparciu asystentów Osób Niepełnosprawnych. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich kieruje swoje działania do dorosłych osób niepełnosprawnych, w celu 
zwiększenia ich aktywności i samodzielności. 
Terapie specjalistyczne realizowane są w Ośrodku Hipoterapii i Animaloterapii oraz Ośrodku Basenoterapii w Jantarze.
We wszystkich placówkach systematyczne wsparcie terapeutyczne, rehabilitacyjne i rewalidacyjne przez pięć dni w tygodniu 
otrzymuje łącznie prawie 110 dzieci, młodzieży i dorosłych - osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami - najczęściej z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w stopniu znacznym i głębokim. 
Bezpośrednio z uczestnikami placówek realizujemy zajęcia, mające na celu poprawę ich stanu psychofizycznego, uzyskiwanie 
nowych kompetencji w ramach realizacji programów edukacyjnych oraz kompetencji społecznych, poprzez uczestniczenie w 
zajęciach terapeutycznych. 
Opracowując i realizując programy wsparcia, opieramy się na wstępnych diagnozach wzbogaconych o wywiady środowiskowe. 
W toku realizacji programów indywidualnych zespoły terapeutyczne dokonują okresowych ocen dotychczasowych efektów, a w 
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miarę potrzeb i możliwości – modyfikacji założonych planów tak, aby ostatecznie uzyskać jak najlepsze wyniki danego etapu 
edukacyjno-terapeutycznego i rozwojowego uczestników. Na każdym etapie utrzymujemy ścisły kontakt z najbliższym 
otoczeniem naszych Podopiecznych. Umożliwiamy osobom bliskim bieżące uczestniczenie w podejmowanych działaniach, 
poprzez systematyczną wymianę informacji, stosowanie jednorodnych metod postępowania, współuczestniczenie w budowaniu 
norm zachowań i kierunków pracy. W miarę potrzeby wspieramy rodziców i opiekunów naszych uczestników w zapewnieniu im 
odpowiedniej opieki medycznej, dostępu do badań specjalistycznych, korzystaniu z zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i 
oprzyrządowanie terapeutyczne; w razie potrzeby także – w pozyskaniu pomocy organizacyjnej, administracyjnej czy prawnej.
Kadra merytoryczna prowadzonych przez Fundację placówek systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe, 
uczestnicząc w kursach, szkoleniach i studiach specjalistycznych, a Fundacja wspiera te działania poprzez ich współfinansowanie. 
Na stałe do praktyki Fundacji weszły warsztaty szkoleniowe, jako forma samokształcenia i wypracowywania wspólnych 
standardów wsparcia oraz realizacji działań placówek.
Fundacja uczestniczy też w realizacji innych, bieżących potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez organizacje 
dowozów do placówek edukacyjnych; pomoc w transporcie ON na imprezy sportowe i rekreacyjne realizowane przez inne 
organizacje; udostępnianie zasobów Ośrodka Hipoterapii i Animalo terapii itp.
Od 2009 roku systematycznie, z powodzeniem aplikujemy w organizowanych przez Państwowy Fundusz Osób 
Niepełnosprawnych konkursach na realizację zlecenia zadań, w oparciu o art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.). 
W roku 2020, w Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich kontynuowaliśmy 
realizację trzyletnich projektów, w ramach konkursu 4/2017. 
Celem projektu pn. „Sprawniejsi=samodzielniejsi” jest 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 roku 2020 wsparcie w projekcie realizowało 26 
terapeutów, rehabilitantów i asystentów- pracowników Fundacji – terapeutów, rehabilitantów, opiekunów. 27 uczestników 
otrzymało dodatkowo – poza programem OREW 9763 godziny wsparcia z zakresu: hipoterapii z animaloterapią, terapii motoryki 
ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej; terapii poznawczej i rozwoju społecznego; terapii wad postawy i chodu; terapii 
komunikacji i porozumiewania się oraz terapii wodnych.
Prowadzony równolegle w Ośrodku Rehabilitacji Edukacji Wychowania w Jezierniku projekt ”Sprawność +Komunikacja 
=Samodzielność” miał na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez realizację zajęć z zakresu ciągłej 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, w okresie 01.04.2018– 31.03.2021. W realizację zadania w 
roku 2020 zaangażowanych było 24 pracowników Fundacji. 
27 Beneficjentów Ostatecznych otrzymało dodatkowe wsparcie terapeutyczno rehabilitacyjne w postaci 9119 godzin w zakresie: 
animaloterapii i hipoterapii; terapii motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej; terapii poznawczej i rozwoju społecznego; 
terapii wad postawy i chodu; terapii wodnych oraz terapii komunikacji i porozumiewania się.
Obie placówki kontynuowały 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 2020 roku programem objęto 10 absolwentów (po 5 w każdej placówce), dla których 
opracowano i zrealizowano program zindywidualizowanego wsparcia, zawierający po 100 godzin miesięcznie zróżnicowanego, 
obejmującego sprawność fizyczną, poznawczą i komunikacyjną. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich – placówka prowadzona przez Fundację od 2013 roku , zapewniała 
opiekę i wsparcie dorosłym niepełnosprawnym uczestnikom skierowanym do niej z powodu niepełnosprawności i sytuacji 
socjalnej. Program ŚDS obejmował zajęcia z kategorii treningów: funkcjonowania w życiu codziennym; umiejętności społecznych 
i interpersonalnych oraz umiejętności spędzania czasu wolnego. 
Od 2 stycznia 2020 roku 28 uczestników ŚDS "weszło" w program "Mnie więcej", realizowany w ramach konkursu 1/2019 PFRON 
pn. Kierunek Aktywność. W realizację programu zaangażowanych było 39 pracowników, udzielili ponad 8141 godzin wsparcia w 
następujących formach: Aktywność w kulturze (zajęcia grupowe z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych); terapia z 
kulturą- indywidualne wsparcie terapeutyczne i poznawcze; ekoterapia(zajęcia indywidualne) i ekoterapia teren - zajęcia w 
małych grupach, poza siedzibą placówki; Terapie poznawcze -zmierzające do rozpoznania i maksymalnie korzystnego dla 
uczestnika wykorzystania jego potencjału psychofizyznego, a także otoczenia w jakim funkcjonuje; Hipoterapia z elementami 
nauki jazdy konnej- na bazie Ośrodka w Jantarze; Terapia ruchem - z wykorzystaniem zakupionych ze środków PFRON 
elementów siłowni zewnętrznej oraz specjalistycznych i przystosowanych dla ON rowerów dwu i trzykołowych, rehabilitacja 
funkcjonalna, Masaż, Terapie wodne.
Wszystkim niepełnosprawnym uczestnikom placówek oraz realizowanych programów Fundacja zapewniła nieodpłatny dowóz na 
zajęcia transportem własnym Fundacji. Dowozy do OREW, na zajęcia realizowane w ramach subwencji oświatowej, jako 
działalność pomocnicza dla działalności edukacyjnej pożytku publicznego, są dofinansowane -na podstawie zawartych umów-
przez gminy, gdzie zamieszkują uczestnicy. Pozostałe przewozy są finansowane ze środków projektów oraz środków Fundacji. 
W związku z tym, że wiosną 2020 roku na terenie całego kraju zaistniał stan zagrożenia epidemiologicznego Sars-Covid2, we 
wszystkich działaniach Fundacji powstała konieczność wprowadzenia i stosowania specjalnych, zgodnych z wytycznymi 
ogólnokrajowymi zasad, służących bezpieczeństwu zdrowotnemu Podopiecznych i Ich rodzin. Generowało to konieczność 
pogodzenia potrzeb osób z niepełnosprawnością do funkcjonowania w środowisku, podtrzymywania i rozwoju możliwości 
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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)

nie dotyczy

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

330

9

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

organizmu oraz umiejętności psychoruchowych i społecznych z koniecznością izolacji od powszechnych zagrożeń zarażenia się 
wirusem. Stąd wprowadzono formy pracy zdalnej, zwiększono udział zajęć indywidualnych we wsparciu; poszerzono także 
zakres codziennych działań o organizacyjne i pomocnicze w stosunku do podopiecznych funkcje. W celu zmniejszenia 
niebezpieczeństwa zakażeniem Covid-19, latem 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił 
konkurs grantowy pn. „Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami ”. Ponieważ placówki 
Fundacji prowadziły w tym czasie projekty w ramach konkursów zlecenia zadań PFRON, wystąpiliśmy o przyznanie im grantów. 
W efekcie otrzymaliśmy granty finansowe na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników w wysokości: po 12.096,00 zł 
dla OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich oraz 16.632,00 złotych dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki 
tym grantom przez 63 dni wszystkie zajęcia były prowadzone w warunkach pełnego wyposażenia w rękawiczki i maseczki 
ochronne jednorazowe, środki do dezynfekcji, fartuchy jednorazowe itp. Ze środków PFRON zakupiliśmy także profesjonalne 
stacje do dezynfekcji rąk oraz ozonatory wspierające dezynfekcję pomieszczeń.
Sytuacja zagrożenia i wynikające z nią ograniczenia oraz potrzeby reorganizacji działań trwały do końca 2020 roku. W ostatnim 
kwartale roku 2020 nauczyciele i terapeuci uzyskali wsparcie w postaci dofinansowania w wysokości do 500 zł na osobę na 
zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć i wykonywania pracy w formie zdalnej. Dotacja na ten cel, ze Starostwa 
Powiatowego w Malborku dla ośmiu nauczycieli, w wys. 3998,99 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim 
dla sześciu osób, w wys. 2989,00 zł wpłynęła w grudniu 2020 roku i została przekazana pracownikom, zgodnie z zasadami 
dotacji.
Pomimo iż kilkukrotnie następowały okresowe, nie planowane wcześniej przerwy w funkcjonowaniu placówek – spowodowane 
zwiększoną zachorowalnością uczestników i nauczycieli (pracowników) oraz/lub zarządzeniami wynikającymi z ogólnej sytuacji 
w środowisku, regionie czy kraju, dzięki sprawnemu włączeniu różnorodnych metod pracy i realizacji wsparcia, udało się 
wykonać wszystkie zaplanowane na rok 2020 zadania. Odmienny stan realizacji tych zadań stał się jednocześnie powodem do 
sięgnięcia po techniki i technologie oddziaływania z jakości cyfrowej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. W 
tym czasie zwiększyło się również oddziaływanie środowiskowe placówek, a także współpraca z najbliższym otoczeniem 
uczestników i włączenie Ich we wspólną realizację programów edukacyjnych, aktywizacyjnych, uspołeczniających.
Pracownicy Fundacji nieodpłatnie realizowali także inne zadania na rzecz społeczności, w której funkcjonują nasze placówki, 
m.in. poprzez szycie maseczek dla gminnych instytucji i jednostek pomocowyh, pomoc w transporcie osób niepełnosprawnych.

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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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

Działania edukacyjne w środowisku osób 
niepełnosprawnych, w tym prowadzenie dwóch 
placówek oświatowych: Ośrodka Rehabilitacyjno 
Edukacyjno Wychowawczego w  Jezierniku oraz 
Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczego w Lasowicach Wielkich 
stanowią główny kierunek zaangażowania 
zasobów ludzkich i materialnych Fundacji 
"Wróć". Do placówek tych uczęszczają uczniowie 
z niepełnosprawnością sprężoną w stopniu 
znacznym i głębokim, w wieku 3-25 lat, 
zamieszkujący na terenie trzech powiatów: 
nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego w 
województwie pomorskim. Wszyscy uczestnicy 
posiadają, wystawione przez Poradnie 
Psychologiczno- Pedagogiczne ważne orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć 
rewalidacyjnych oraz orzeczenia o 
niepełnosprawności lub (dla osób, które 
ukończyły 16 lat) o stopniu niepełnosprawności. 
Podstawą specjalistycznych programów 
wsparcia, realizowanych przez zespoły 
terapeutyczne są: indywidualne programy 
edukacyjni terapeutyczne, 
wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania 
ucznia,
okresowe oceny funkcjonowania uczestników 
zajęć realidacyjno-wychowawczych, 
indywidualne programy zajęć dla uczestników 
zajęć rewalidacyjno wychowwczych. Programy 
podlegają modyfikacjom, warunkującym 
uzyskiwanie wysokiego poziomu wsparcia 
rehabilitacyjnego, edukacyjnego, 
terapeutycznego i wychowawczego. Uczniowie 
są dowożeni  na zajęcia busami Fundacji Wróć.

85.20.Z 0,00 zł

2

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

Fundacja Wróć od 2013 roku prowadzi 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach 
Wielkich. Dom, przez 12 miesięcy pięć dni w 
tygodniu, zapewnia wsparcie dla 30-osobowej 
grupy dorosłych osób z niepełnosprawnością. 
Skierowani przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej uczestnicy biorą udział w 
indywidualnych i grupowych zajęciach , m.in. z 
treningu społecznego, treningu spędzania 
wolnego czasu; korzystają ze wsparcia 
psychologicznego i terapeutycznego, stosownie 
do planów opracowanych przez kadrę 
merytoryczną dla każdego z nich, zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami i możliwościami. 
Fundacja zapewnia uczestnikom dowóz do 
placówki oraz powrót do miejsca zamieszkania 
po skończonych zajęciach.

88.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 301 328,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 797,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4,63 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Obok realizowanej w ramach działalności 
odpłatnej systematycznej pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, w zakresie edukacji, 
rehabilitacji i terapii oraz aktywizacji społecznej, 
Fundacja zapewnia Osobom Niepełnosprawnym 
wsparcie stosownie do zgłaszanych przez 
Podopiecznych i zidentyfikowanych przez 
terapeutów Fundacji potrzeb. Działania te 
obejmują zarówno kompleksowe prowadzenie 
poprzez procedury prawne, administracyjne, 
bytowe czy medyczne jak i doraźne 
zabezpieczenie stosowne do aktualnej potrzeby. 
Fundacja systematycznie realizuje dodatkowe, 
nieodpłatne wsparcie dla osób z 
niepełnosprawnościami, poprzez realizacje 
projektów - w roku 2020 były to: "Sprawniejsi
+samodzielniejsi"; "Sprawność
+Komunikacja=Samodzielność", "Mnie więcej" 
oraz Rehabilitacja 25 plus.

94.99.Z 9 057,70 zł
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9 057,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 082 465,33 zł

e) pozostałe przychody 5 286 525,77 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 99 014,77 zł

2.4. Z innych źródeł 110 790,30 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 9 057,70 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 Dofinansowanie udziału własnego w projekcie "Mnie więcej", realizowanego dla Uczestników ŚDS 
w Lasowicach Wielkich w ramach konkursu 1/2020 zlecenia zadań PFRON , zmierzającego do 
zwiększenia aktywności społecznej uczestników niepełnosprawnych uczestników placówki

9 057,70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

40 824,00 zł

0,00 zł

3 694 567,33 zł

1 347 074,00 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

w 
tym:

0,00 zł

5 740,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

93 274,77 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 130 141,16 zł 9 057,70 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

14 797,70 zł 9 057,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

70 458,14 zł

38 146,52 zł

5 006 738,80 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 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

59 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)

52,65 etatów

44 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

0 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 812 496,05 zł

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

2 812 496,05 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)  

3 031,97 zł

8 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)

3 osób

w 
tym:

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

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 333 528,16 zł

1 955 617,48 zł

- nagrody

- premie

122 629,35 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 255 281,33 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 478 967,89 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 812 496,05 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)

Pracownicy, zatrudniani w Fundacji "Wróć" realizują 
zadania w zakresie edukacji i rehabilitacji oraz rehabilitacji 
społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych, w 
ramach pracy Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczych, Środowiskowego Domu Samopomocy 
oraz zadań zleconych i pilotażowego programu PFRON. 
Wynagrodzenia te są finansowane ze środków, które 
księgowo zostały wskazane przez Biuro Rachunkowe jako 
"Przychody z pozostałej działalności statutowej - dotacje", 
poza kategorią Przychody z odpłatnej / nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego. W praktyce stanowią one 
przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 
W tej kategorii także mieszczą się wypłacone przez 
Fundację wynagrodzenia, finansowane zarówno z dotacji 
jak i ze środków własnych Fundacji.

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 Dotacja Oświatowa OREW 
Lasowice Wielkie

Edukacja, Rehabilitacja i 
Wychowanie dzieci ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, z głęboką 
niepełnosprawnością sprzężoną 
w Ośrodku Rehabilitacyjno 
Edukacyjno Wychowawczym w 
Lasowicach Wielkich, będącym 
niepubliczną placówką 
oświatową

Starostwo Powiatowe w Malborku 1 364 734,34 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

20 321,14 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)

2 Dotacja Oświatowa OREW 
Jeziernik

Edukacja, Rehabilitacja i 
Wychowanie dzieci z 
orzeczeniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, z 
głęboką niepełnosprawnością 
sprzężoną w Ośrodku 
Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczym w Jezierniku, 
będącym niepubliczną 
placówką oświatową

Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Gdańskim

1 454 939,27 zł

3 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.

Urząd Gminy Malbork 636 512,20 zł

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

1 "Mnie więcej" Zwiększenie aktywności 
życiowej i społecznej 
podopiecznych 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Lasowicach 
Wielkich poprzez realizację 
ciągłych, uwzględniających 
indywidualne cechy i potrzeby 
uczestników działań z zakresu 
aktywizacji psychicznej, 
fizycznej i społecznej, przy 
uczestnictwie tych osób.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

367 379,00 zł

2 SPRAWNOŚĆ
+KOMUNIKACJA=SAMODZIE
LNOŚĆ - konkurs 4/2017

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.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

368 790,00 zł

3 SPRAWNIEJSI=SAMODZIELNI
EJSI w ramach konkursu 
4/2017

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

360 905,00 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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 Starostwo Powiatowe w Malborku 1

3 Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 1

4 Rehabilitacja 25 Plus w 
ramach Programu 
Pilotażowego PFRON

Kontynuacja rehabilitacji i 
aktywizacji społecznej 
absolwentów OREW w 
Jezierniku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

125 000,00 zł

5 Rehabilitacja 25 Plus w 
ramach Programu 
Pilotażowego PFRON

Kontynuacja rehabilitacji i 
aktywizacji społecznej 
absolwentów OREW w 
Lasowicach Wielkich

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

125 000,00 zł

6 Bezpieczny WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepelnosprawnościami

zwiększenie bezpieczeństwa 
epidemiologicznego kadry 
zatrudnionej przy realizacji 
zadań zleconych PFRON poprzez 
zakup środków ochrony 
osobistej

PFRON ze środków europejskich 40 824,06 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agata Borowiec Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-13
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