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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat M. SZCZECIN

Gmina M. SZCZECIN Ulica AL. WOJSKA 
POLSKIEGO

Nr domu 91/93 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-481 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91-423-26-75

Nr faksu 91-422-82-86 E-mail 
biuro@pzg.szczecin.pl

Strona www pzg.szczecin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00078901600000 6. Numer KRS 0000043245
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Jerzy Kałużny - Prezes Zarządu Oddziału
Olgierd Koczorowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału
Maja Kamińska-Kołota - Sekretarz Zarządu Oddziału
Grzegorz Witkowski - Członek Zarządu Oddziału
Katarzyna Kożuchowska - Członek Zarządu Oddziału
Adam Sapritonow - Członek Zarządu Oddziału
Marek Miśków - Członek Zarządu Oddziału

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jan Kiwior - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału
Jolanta Sacharczuk - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału
Bronisław - Stankiewicz - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych 
osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich 
problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans 
rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Dla realizacji celów statutowych Oddział Zachodniopomorski 
Polskiego Związku Głuchych prowadzi, na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, ośrodki rehabilitacji i wsparcia społecznego 
oraz inne placówki, które prowadzą rehabilitację i służą pomocą 
dorosłym niesłyszącym i innym osobom z uszkodzonym słuchem. 
oddział prowadzi centrum, poradnię i inne placówki diagnozy i 
rehabilitacji, reedukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z 
uszkodzonym słuchem oraz dla dzieci słyszących rodziców 
niesłyszących.
Dla realizacji celów statutowych Oddział organizuje warsztaty, 
wystawy i inne formy działalności zmierzające do propagowania 
kultury  i odnowy tradycji narodowej.
Oddział organizuje: imprezy kulturalno-oświatowe, turnusy 
rehabilitacyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz inne formy zajęć 
w zakresie swojej działalności.
Oddział, dla realizacji celów swojej działalności, wydaje publikacje 
dotyczące spraw środowiska osób niepełnosprawnych słuchowo, 
współpracuje z organami państwowymi, samorządowymi i innymi 
organizacjami i instytucjami.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2012 Oddział Zachodniopomorski (OZ PZG) prowadził działania 
rehabilitacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uszkodzonym 
słuchem zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego. OZ PZG 
realizował swoje działania poprzez 3 jednostki:
1. Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie 
(wraz z podległymi mu 3 terenowymi ośrodkami w: Koszalinie, Wałczu i 
Stargardzie Szczecińskim oraz 4 grupami wsparcia społecznego niesłyszących 
w: Gryficach, Kołobrzegu, Sławnie i Szczecinku).
2. Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz  Osób Dorosłych z 
Uszkodzonym Słuchem im. Marii Góralówny w Szczecinie (wraz z 12 podległymi 
placówkami).
3. Specjalistyczną Poradnią Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w 
Koszalinie.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DOROSŁYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHOWO
W Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie 
oraz podległych mu jednostkach terenowych prowadzono działania z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych 
słuchowo oraz słyszących dzieci inwalidów słuchu. 
Wsparcie dorosłych inwalidów słuchu polegało, przede wszystkim, na 
zapewnieniu nieodpłatnych usług tłumaczenia na język migowy i niesieniu 
pomocy w sprawach życia codziennego oraz zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa i pewności w środowisku. Pracownicy Ośrodka i podległych mu 
placówek terenowych starali się nie tylko ułatwiać komunikowanie się z 
otoczeniem (jako tłumacze języka migowego) ale również pomóc w 
rozwiązywaniu wszelkich problemów z jakimi zgłaszały się osoby 
niepełnosprawne (w sprawach życia codziennego oraz sytuacjach losowych itp.), 
służyli poradą i wspierali osoby niepełnosprawne w sytuacjach wymagających 
sprawnego posługiwania się pismem (ze względu na barierę językową – 
odmienność gramatyki klasycznego języka migowego i trudności w 
porozumiewaniu się w języku polskim na piśmie). Pracownicy OZ PZG służyli 
pomocą osobom niepełnosprawnym w urzędach i instytucjach, współpracowali z 
Ośrodkami Pomocy Społecznej, pomagali w dotarciu do specjalistycznych usług 
lekarskich, tłumaczyli w placówkach służby zdrowia, itp. Wspierali w 
rozwiązywaniu problemów prawnych, problemów w zakładach pracy, w szkołach 
i przedszkolach (dzieci inwalidów słuchu). Służyli pomocą i udzielali porad 
związanych z załatwianiem sprzętu medycznego (w tym zwłaszcza aparatów 
słuchowych). Pomagali w konfiguracji i obsłudze sprzętu (faks, telefony 
komórkowe, komputery i oprogramowanie).
Pomoc tłumaczy mogła i może być nadal świadczona dzięki Gminie Miasto 
Szczecin, Gminie Miasto Kołobrzeg, Gminie Miejskiej Wałcz oraz, przede 
wszystkim, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 
także dzięki wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego.
W ośrodku w Szczecinie działał punkt logopedyczny gdzie prowadzono 
rewalidację obejmującą trening słuchowy oraz ćwiczenia artykulacyjno-głosowe 
dla dorosłych inwalidów słuchu
Poza pomocą indywidualną świadczono także usługi grupowe na rzecz osób z 
uszkodzonym słuchem. Mobilizowano niesłyszących do aktywnego trybu życia i 
uczestnictwa w zajęciach oraz spotkaniach z innymi niesłyszącymi. 
Organizowano imprezy integracyjne dla osób niesłyszących (spotkania klubowe, 
spotkania w świetlicach działających we wszystkich placówkach OZ PZG, 
spotkania okolicznościowe, spotkania noworoczne, bale karnawałowe, spotkania 

ochrona i promocja zdrowia

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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wigilijne), zajęcia w zespołach aktywności społecznej, wyjazdy i wycieczki. 
Dzięki spotkaniom integracyjnym osoby z wadą słuchu miały szansę spotkania 
innych osób z wadą słuchu, wymiany doświadczeń i rozmowy w języku 
migowym, budowania poczucia wspólnoty i więzi. Organizowano też szkolenia, 
prelekcje i wykłady z różnych dziedzin życia. Ponadto świadczono usługi 
tłumaczy języka migowego podczas imprez masowych takich jak „Przekaż 1%”, 
Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” organizowane przez 
BOP Urzędu Miasta Szczecin, „Poznaj Potrzeby” - Piknik Rodzinny w Ogrodzie 
Różanym w Szczecinie. Braliśmy też udział w akcjach ogólnopolskich m.in.: 
Narodowym Czytaniu Pana Tadeusza oraz Otwartym Dniu Notariatu.
Zrealizowano także wielodniowe wyjazdy, wycieczki integracyjne, ogólno-
wojewódzki festyn sportowo-rekreacyjny w Bornem Sulinowie, pikniki i imprezy 
sportowo-rekreacyjne oraz wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla 
niepełnosprawnych słuchowo seniorów w Świnoujściu. W październiku 2012 r. , 
w Koszalinie, odbył się także III Ogólnopolski Turniej Bowlingowy pn. 
„Niesłyszący grają w kręgle”. 
W roku 2012 członkowie i podopieczni OZ PZG brali również czynny udział w 
zajęciach w kołach zainteresowań (fotograficznym, wideo-filmowym, 
plastycznym i rękodzieła, brydżowym, bowlingowym), zajęciach i spotkaniach 
integracyjnych w „Ogrodzie Edukacji Ekologicznej Wszystkimi Zmysłami” w 
Szczecinie Dąbiu.
W środowisku niesłyszących kontynuowano także działalność na rzecz kultury. 
Przy OZ PZG działa Teatr-3 – grupa teatralna skupiająca aktorów niesłyszących 
i słabo słyszących. W roku 2012 próby i przygotowania do przedstawień 
odbywały się w sali teatralnej w Domu Kultury „Kontakty” ośrodka w Szczecinie 
oraz w terenie, w różnych zakątkach miasta Szczecin. Zajęcia z mimami 
prowadził instruktor - kierownik artystyczny Teatru-3, Hubert Bartłomiejski. 
Ćwiczenia obejmowały zasady ruchu scenicznego, doskonalenia warsztatu 
aktora, pracy nad ciałem, mimiki, gestu i estetyki ruchu. 
Teatr występował w Elblągu, Łodzi oraz w Szczecinie podczas imprez 
integracyjnych. Wspólnie z Chórem Męskim Słowiki 60 wystąpił także w 
Filharmonii podczas koncertu Kolędowego.
Wszystkie powyższe przedsięwzięcia mogły być realizowane dzięki 
dofinansowaniu przekazanemu przez Gminę Miasto Szczecin, Gminę Miejską 
Kołobrzeg, Gminę Miejską Wałcz, MOPR w Szczecinie, PCPR w Wałczu, 
Stargardzie, Gryficach, MOPS w Koszalinie. 
W Ośrodku w Szczecinie realizowano również (przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego) program wsparcia niesłyszących rodziców wychowujących 
słyszące dzieci. Przeprowadzono grupowe i indywidualne zajęcia prowadzone 
przez pedagoga z niesłyszącymi rodzicami o charakterze informacyjno-
szkoleniowym. Prowadzono zajęcia reedukacyjne dla słyszących dzieci 
wychowywanych przez niesłyszących rodziców. Wdrażano rodziny do 
wspólnego korzystania z dóbr kultury. Dzięki realizacji programu dzieci rozwinęły 
swoje predyspozycje psychiczne, rozwinęły mowę i poprawiły umiejętność 
komunikowania się ze środowiskiem, poprawiły umiejętność rozumienia i 
interpretowania czytanych tekstów, wyrównały wiele braków w wiadomościach i 
umiejętnościach szkolnych. Rodzice pogłębili swoją świadomość wychowawczą, 
dzięki czemu będą mogli skuteczniej wspierać swoje dzieci i sprawniej 
rozwiązywać problemy wychowawcze.
Ponadto zatrudnieni w placówkach Oddziału tłumacze języka migowego 
wspierali osoby niepełnosprawne w rozwiązywaniu problemów w zakładach 
pracy. W miarę możliwości starali się również pomagać niepełnosprawnym 
słuchowo w poszukiwaniu pracy oraz załatwianiu formalności związanych z 
podjęciem zatrudnienia. 
W ośrodku w Szczecinie prowadzono indywidualne sesje doradcze w zakresie 
doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych słuchowo aktywizujące 
zawodowo i społecznie te osoby.
Od roku 2012 OZ PZG, w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Szczecinie, realizuje projekt pt. „Certyfikowany rzemieślnik 
- projekt aktywizacji zawodowej osób głuchych i niedosłyszących w 
województwie zachodniopomorskim", który współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu osoby z wadą 
słuchu zamieszkujące na terenie województwa mogą uczestniczyć w 
szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Organizowano szkolenia 
zawodowe zakończone uzyskaniem świadectwa czeladniczego z zawodów 
glazurnik, złotnik i monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz 
zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego potwierdzającego 
posiadającego kwalifikacje w zawodzie carving. Projekt kontynuowany będzie w 
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roku 2013.

W roku 2012 prowadzono także działania mające na celu propagowanie języka 
migowego. Przeprowadzono  4  kursy języka migowego dla pracowników Urzędu 
Miasta Szczecin i Łobez, studentów, pracowników pomocy społecznej i innych 
osób.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (Diagnoza i 
rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z 
uszkodzonym słuchem)

Działania z zakresu diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży praz osób 
dorosłych w roku 2012 prowadzono w Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie wraz z 
11 podległymi mu placówkami działającymi w terenie oraz w Specjalistycznej 
Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie.
Usługi indywidualne, świadczone w OZ PZG Centrum i Poradni objęły: badania i 
porady audiologiczne, laryngologiczne, badania słuchu audiometrią tonalną, 
werbalną oraz obiektywne badania słuchu (BERA, otoemisja, tympanometria). 
Prowadzono badania i porady psychologiczne, logopedyczne, rehabilitację 
słuchu i mowy, wyrównywanie braków. W ramach grupowych usług prowadzono 
arteterapię (zajęcia plastyczne i teatralne).
W okresie sprawozdawczym OZ ZG Centrum realizowało zadania wynikające z 
umów zawartych z:
- NFZ w zakresie świadczenia usług w poradniach: audiologicznej, 
laryngologicznej, rehabilitacji słuchu i mowy, logopedycznej w Szczecinie i 11 
poradniach logopedycznych w terenie (Chojna, Choszczno, Gryfino, Łobez, 
Myślibórz, Police, Pyrzyce, Stargard szczeciński, Świnoujście, Wolin, 
Przybiernów);
- PFRON pn. „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”;
- Urzędem Miasta Szczecin pn. „Edukacja i wsparcie rodziców dzieci z 
zaburzeniami rozwojowymi”;
- Urzędem Miasta Szczecin pn. „Wydanie terminarza na rok 2013 promującego 
profilaktykę oraz wczesną diagnozę i rehabilitację wad słuchu”;
- Urzędem Miasta i Gminy Gryfino pn. „ Prowadzenie działalności profilaktycznej 
i edukacyjnej dla dzieci z wadą słuchu z terenu gminy Gryfino”;
- Urzędem Marszałkowskim pn. „Rehabilituj na wczesnym etapie – działania 
skierowane do osób niepełnosprawnych”;
- Akademią Morską w Szczecinie, jako partner w projekcie „Informatyka – 
kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie”;
- Fundacją Orange pn. „Rehabilitacja domowa małych dzieci z wadą słuchu w 
ramach programu „Dźwięki Marzeń”.
NFZ nie zawarł z Centrum umowy na prowadzenie poradni psychologicznej z 
powodu braku możliwości spełnienia wymogów stosownie do Zarządzenia 
Prezesa NFZ – usługo świadczone przez psychologa z certyfikatem 
psychoterapeuty. Na terenie woj. zachodniopomorskiego jest tylko 6 
psychoterapeutów z wymaganym certyfikatem. Próby zatrudnienia dodatkowego 
psychologa – z uwagi na kontraktacje świadczeń tych specjalistów przez inne 
zatrudniające ich podmioty – okazały się bezowocne.
Nie zawarto również umów z PL w Goleniowie i PL dla Dzieci Słyszących 
Rodziców Głuchych w Szczecinie ze względu na brak możliwości spełnienia 
warunków (m.in. bariery architektoniczne) stawiane przez NFZ.
Aktywnie działał Klub „Kreciki” przy Centrum. Dzieci brały udział w:
- Warsztatach teatralnych, projekt „Otwieracz III” w Teatrze Współczesnym w 
Szczecinie;
- Spektaklu pt. „co może król” w teatrze Współczesnym w Szczecinie;
- Warsztatach teatralnych „Otwieracz IV” w Teatrze Współczesnym w 
Szczecinie;
- Hipoterapii 
- Wycieczce edukacyjno-integracyjnej do Elbląga i okolic;
- Wycieczce edukacyjno-integracyjnej do Piły;
- Spotkaniu rodzinnym przy  grillu;
- Imprezach integracyjnych: VII urodziny teatru Abanoia, wernisażu wystawy 
Grupy Fotomanu Fitness”, VI SOFFT;
- Cyklicznych spotkaniach i szkoleniach dla rodziców i opiekunów dzieci 
głuchoniewidomych;
- Spotkaniu opłatkowym.
Kolejny rok w OZ PZG Centrum funkcjonowały banki aparatów słuchowych 
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Fundacji Orange i OZ PZG Centrum. Protetyk słuchu dobierał i regulował 
parametry użyczanych aparatów słuchowych oraz prowadził wymaganą 
dokumentację.
Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Szczecin wydano kalendarz z 
okazji przypadającego 2013 r. Jubileuszu 50-lecia OZ PZG Centrum, w którym w 
formie popularno-naukowej przedstawiono problemy diagnozy i rehabilitacji 
zaburzeń słuchu.
Z własnych środków (darowizn) zakończono II etap prac budowlanych 
(zlikwidowano źródło zawilgocenia i odgrzybiono fundamenty, wybudowano 
oddzielne wejście, wykonano szyb windy na wszystkich poziomach lokalu 
Centrum, zmodernizowano pomieszczenia przyziemia i parteru lokalu).
Fundacja Rotary Club zorganizowała koncert, z którego dochód przeznaczono 
na wyposażenie gabinetu do zajęć sensorycznych.
Po wielu staraniach zmieniono siedzibę Poradni logopedycznej w Stargardzie 
Szczecińskim. Utworzono nową Poradnię Logopedyczną w Przybiernowie. 
Dokonano kontroli działań poradni w Policach, Świnoujściu i Stargardzie 
Szczecińskim. Uaktualniono wpisy do rejestru podmiotów leczniczych.
Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Sluchu i Mowy w Koszalinie prowadziła 
rehabilitację dzieci i młodzieży z wadą słuchu i wadami rozwojowymi, w tym:
- wykrywanie wad słuchu i mowy,
- diagnozowanie wad słuchu i mowy,
- rehabilitacja wad słuchu i mowy oraz zaburzeń współistniejących (porażenie 
wczesno-dziecięce, zaburzenia rozwoju i zachowania, zespół wad rozwojowych 
np. Zespół Downa)
- zapobieganie powstawaniu w/w niepełnosprawności,
- prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki 
zdrowotnej i społecznej,
- prowadzenie działań integracyjnych dla osób niesłyszących i słyszących.
W okresie sprawozdawczym, w 2 etapach zgodnie z ubiegłorocznymi 
wnioskami, Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie prowadził prace 
ziemne i montaż ogrodzenia terenu wokół koszalińskiej  Poradni, ze środków 
Miasta Koszalina. Zabezpieczono parkingi dla pacjentów i pracowników, ochronę 
terenu i przygotowano ciągi dla pieszych. Dodatkowych środków finansowych 
wymaga dokończenie, organizacja i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci.
Wiele energii pochłonęło dostosowanie funkcjonowania Poradni w ramach 
ustawy o podmiotach leczniczych. 

Wszelkie działania realizowane przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego 
Związku Głuchych są na bieżąco dokumentowane. Dokumentacja fotograficzna 
dostępna jest na stronie internetowej stowarzyszenia, pod adresem: 
www.pzg.szczecin.pl.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 6



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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1872

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1. Prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób 
niesłyszących i z uszkodzonym słuchem – działalność 
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
2. Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej – pozostała działalność w 
zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób - w szczególności pomoc 
ubogim – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania dla 
osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

86.90.E

88.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 4,145,739.66 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,919,965.82 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10,845.54 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,160,561.49 zł

171,089.80 zł

57,162.35 zł

253,725.61 zł

2,678,583.73 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 865,451.85 zł

26,900.00 zł

63,428.05 zł

775,123.80 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 46,212.52 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 10,845.54 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,885,032.52 zł 10,845.54 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,529,897.09 zł 10,845.54 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,267,072.06 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

88,063.37 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Rehabilitacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych słuchowo 10,845.54 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

47.0 osób

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)

44.7 etatów
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75.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

1,164.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 23 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 43 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

2.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 1.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2,622,467.23 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 1,757,513.76 zł

nagrody

premie

0.00 zł

20,034.94 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 3,419.18 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 841,499.35 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,622,467.23 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

1,397.17 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,577.07 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

2,700.00 zł

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

0.00 zł

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

7,419.90 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych -„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”

70,892.50 zł

2 Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie 
innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – „Jesteśmy 
między wami - działania całoroczne Domu Kultury Kontakty w 2012”

53,099.78 zł

3 Prowadzenie kompleksowych form wsparcia  w ośrodkach terapeutyczno-
rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych - Edukacja w ogrodzie 2012”

18,781.60 zł

4 Prowadzenie działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 
„Jesteśmy między wami 2012”.

6,032.54 zł

5 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych -„Wigilijne i noworoczne polskie tradycje 
2012”

4,940.00 zł

6 Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację 
programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, 
a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w 
procesie budowania społeczeńs

13,300.00 zł

7 Wspieranie usamodzielniania się osób niepełnosprawnych oraz organizowanie i 
rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, 
integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich 
rodzin „Jesteśmy między w

3,500.00 zł

8 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
„Międzynarodowy Dzień Głuchego” - dotyczy powiatu stargardzkiego

2,520.00 zł

9 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
„Międzynarodowy Dzień Głuchego” - dotyczy powiatu szczecineckiego

1,918.70 zł

10 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
„Międzynarodowy Dzień Głuchego” - dotyczy powiatu gryfickiego

2,736.00 zł

11 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - „Festyn 
sportowo-rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego” - dotyczy powiatu 
M.Szczecin

7,560.00 zł

12 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
„Spotkanie wigilijne” - dotyczy powiatu M.Szczecin

3,240.00 zł

13 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – „Wyjazd 
integracyjny – szlakiem zamków krzyżackich”

12,120.00 zł

14 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - „Festyn 
sportowo-rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego” - dotyczy powiatu 
wałeckiego

3,674.12 zł

15 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
„Spotkanie wigilijne 2012” - dotyczy powiatu wałeckiego

570.00 zł

16 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
„Spotkanie wigilijne 2012 - dotyczy powiatu M.Koszalin

720.00 zł

17 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
„Niesłyszący grają w kręgle 2012”

1,092.00 zł

18 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
„Spotkanie wigilijne 2012" - dotyczy powiatu szczecineckiego

300.00 zł

19 "Podaj mi rękę - warsztaty dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych" w 
ramach zadania publicznego pn. "Rodzina na plus"

7,020.00 zł

20 „Edukacja i wsparcie rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” 5,000.00 zł

21 „Wydanie terminarza na rok 2013 promującego profilaktykę oraz wczesna diagnozę i 
rehabilitację wad słuchu”

10,000.00 zł

22 „Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci niesłyszących i 
niedosłyszących z terenu gminy Gryfino”

1,500.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

23 „Rehabilituj na wczesnym etapie”- działania skierowane do osób  niepełnosprawnych 48,861.13 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – 
„Zachodniopomorskie Kontakty Niesłyszących 2012-2015”

157,255.75 zł

2 Edukacja osób starszych - "Ze Świata Ciszy do sieci" 17,970.00 zł

3 Projekt edukacyjny - „Finanse Seniora” 28,810.00 zł

4 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy  - 
„Certyfikowany rzemieślnik – projekt aktywizacji zawodowej osób głuchych i 
niedosłyszących w woj. zachodniopomorskim”

201,282.15 zł

5 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – „Bądź Świadomy”

9,000.00 zł

6 Świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej (NFZ)

790,494.06 zł

7 Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu realizowana przez Specjalistyczną 
Poradnię Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie

61,316.88 zł

8 Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu realizowana przez Centrum Diagnozy 
i Rehabilitacji dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w 
Szczecinie

120,256.24 zł

9 Udzielanie świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej: rehabilitacja lecznicza i 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ)

1,422,064.01 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Bieżący stan sanitarno-higieniczny obiektu Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Szczecinie

2012-09-11
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Maja Kamińska-Kołota - Sekretarz Zarządu Oddziału, 27.06.2013 r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

2 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków w 
ramach realizacji zadań zleconych w latach 2010 
i 2011-umowa WPD/000005/16/D z dnia 1 
października 2010

Państowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddział 
Zachodniopomorski

2012-03-16

3 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków w 
ramach realizacji zadań zleconych w latach 
2009,2010 i 2011- umowa nr ZZO/000028/BF/D 
z dnia 31 marca 2

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddzial 
Zachodniopomorski

2012-05-14

4 Prawiidłowośc wykorzystania środków 
przekazanych w ramach realizacji zadania 
"Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"  
- umowy nr WPD/000004/16/D i W

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddzial 
Zachodniopomorski

2012-02-24

5 Kontrola trwałości projektu 2/2.32/III/3.5.2/560/05 Wojewoda Zachodniopomorski 2012-03-12

6 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków w 
ramach realizacji zadań zleconych w latach 2009
-2011 - umowa nr ZZB/000028/BF/D

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddział 
Zachodniopomorski

2012-05-12

7 Kontrola zadania "Rodzina na plus" - działania 
na rzecz rodzin wymagających wsparcia, umowa 
ROPS 33/2012

Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego

2012-09-20

8 Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego 
pn. "prowadzenie działań służących 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - 
Jesteśmy między wami 201

Urząd Miasta Kołobrzeg 2012-02-24

9 Prawidłowość wydatkowania środków 
przyznanych w drodze dotacji w ramach 
wykonywania zadania publicznego pt. "Usłysz 
sztukę - edukacja kulturalna osób 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego

2012-01-30

10 Prawidłowość wykorzystania środków w ramach 
realizacji zadań zleconych w latach 2009-2011 - 
umowa nr ZZB/000028/BF/D

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddział 
Zachodniopomorski

2012-05-18

11 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków w 
ramach realizacji zadań zleconych w latach 2009
-2011 - umowa nr ZZO/000007/16/D

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddział 
Zachodniopomorski

2012-04-16

12 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków w 
ramach realizacji zadan zleconych w 2009 - 
umowa nr ZZO/000001/OD/D oraz umowa nr 
ZZO/000014/16/D

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
osób Niepełnosprawnych Oddział 
Zachodniopomorski

2012-02-29
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