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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat 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

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

Jerzy Kałużny Prezes Zarządu TAK

Olgierd Koczorowski Wiceprezes Zarządu TAK

Maja Kamińska-Kołota Sekretarz Zarządu TAK

Marek Miśków Członek Zarządu TAK

Katarzyna Kożuchowska Członek Zarządu TAK

Adam Sapritonow Członek Zarządu TAK

Grzegorz Witkowski Członek 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

Jan Kiwior Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Oddziału

TAK

Jolanta Sacharczuk Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej Oddziału

TAK

Bronisław Stankiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej Oddziału

TAK

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zrzeszania, 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 realizują programy z zakresu rehabilitacji społecznej i 
zawodowej oraz służą pomocą dorosłym niesłyszącym i innym osobom z 
uszkodzonym słuchem oraz ich rodzinom.
Oddział prowadzi Centrum, Poradnię oraz inne placówki 
wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji, reedukacji dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych z uszkodzonym słuchem, jak również dzieci słyszących 
rodziców niesłyszących.
Ponadto, dla realizacji celów statutowych, oddział organizuje: warsztaty, 
zajęcia, wystawy i inne formy działalności zmierzające do propagowania 
kultury i odnowy tradycji narodowej, promujące osiągnięcia społeczne, 
intelektualne i artystyczne osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem.
Oddział organizuje również: imprezy kulturalno-oświatowe, turnusy 
rehabilitacyjne, imprezy turystyczne, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz 
inne formy zajęć w zakresie swojej działalności, które służą realizacji celów 
statutowych PZG.
Oddział prowadzi sekcję młodzieży głuchej, wydaje publikacje dotyczące 
spraw środowiska osób niepełnosprawnych słuchowo, współpracuje z 
organami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami i 
instytucjami. Oddział prowadzi działalność informacyjną i doradczą. 
Organizuje również kształcenie i dokształcanie: prowadzi szkolenia w 
zakresie języka migowego dla różnych grup społecznych i zawodowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2013 Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych (OZ PZG) prowadził działania 
rehabilitacyjne na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uszkodzonym słuchem. OZ PZG 
realizował swoje cele statutowe poprzez 3 jednostki:
- 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 w: 
Gryficach, Kołobrzegu, Sławnie i Szczecinku);
- Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem  w 
Szczecinie wraz z podległymi mu placówkami działającymi w terenie;
- Specjalistyczną Poradnię Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHOWO I ICH 
RODZIN
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, 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 
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niepełnosprawnym w urzędach i instytucjach, współpracowali z Ośrodkami Pomocy Społecznej, 
pomagali w dotarciu do specjalistycznych usług lekarskich, tłumaczyli w placówkach służby zdrowia. 
Wspierali w rozwiązywaniu problemów prawnych, problemów w zakładach pracy, w szkołach i 
przedszkolach (dzieci inwalidów słuchu). Pomagali niepełnosprawnym słuchowo w poszukiwaniu pracy 
oraz załatwianiu formalności związanych z podjęciem zatrudnienia. Pomoc tłumaczy mogła i może być 
nadal świadczona dzięki Gminie Miasto Szczecin oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w ramach przekazanego dofinansowania na realizację zadań pt. „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” i „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek”.
Działano na rzecz integracji środowiska. W placówkach funkcjonowały świetlice – kluby będące 
miejscami spotkań i wymiany doświadczeń osób z wadą słuchu. Organizowano imprezy integracyjne dla 
osób niesłyszących (spotkania klubowe, spotkania okolicznościowe, spotkania noworoczne, bale 
karnawałowe, spotkania wigilijne). Organizowano również własne formy rekreacji, turystyki i sportu. 
Prowadzono działalność kulturalno-oświatową i promowano osiągnięcia artystyczne osób z 
uszkodzonym słuchem (poprzez zajęcia w zespołach aktywności społecznej, warsztaty, wystawy 
twórczości). Przy Oddziale działała grupa teatralna niesłyszących – „Teatr-3”. W roku 2013 powstała 
XXXIII premiera teatralna pt. „Moje marzenie”. 
W Ośrodku w Szczecinie realizowano (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. Rodzice pogłębili swoją świadomość wychowawczą, dzięki czemu będą mogli 
skuteczniej wspierać swoje dzieci i sprawniej rozwiązywać problemy wychowawcze. W ośrodku w 
Szczecinie działał także punkt logopedyczny dla dorosłych inwalidów słuchu.
Organizowano szkolenia, prelekcje i wykłady z różnych dziedzin życia. W roku 2013 Oddział realizował 
także 2 projekty dofinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu 
ASOS. Projekt pt. „Ze świata ciszy do sieci”, który polegał na przeprowadzeniu 4 edycji warsztatów 
edukacyjnych z zakresu nowych technologii wzmacniających kompetencje cyfrowe niepełnosprawnych 
słuchowo seniorów. Zrealizowano również projekt pt. „RENESANS DWÓCH ŚWIATÓW”, który miał na 
celu aktywizację społeczno-kulturalną osób po 60 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych słuchowo 
oraz ich współpracę z kreatywną młodzieżą i artystami szczecińskimi przy działaniach twórczo-
animacyjnych. Projekt w jednej części polegał na stworzeniu spektaklu teatralnego inspirowanego 
tematyką zachodniopomorską, opartego na motywach życia Sydonii von Borck, w którym brały udział 
osoby niesłyszące w różnym wieku, młodzież i wykładowcy ze Szkół Artystycznych TOP-ART (partnera 
projektu), artyści szczecińscy. Spektakl łączył różnorodne dziedziny sztuki, integrując przedstawicieli 
różnych grup społecznych. Drugą częścią projektu było ogłoszenie i przeprowadzenie Regionalnego 
Konkursu Malarstwa i Fotografii Osób z Wadami Słuchu, zakończonego wystawą prac, którego 
tematem była perfekcja sztuki renesansu w dzisiejszych czasach, czyli współczesność inspirowana 
historią, sztuką i kulturą Szczecina oraz regionu zachodniopomorskiego z czasów renesansu.
Wszystkie powyższe przedsięwzięcia mogły być realizowane także dzięki dofinansowaniu 
przekazanemu przez Gminę Miasto Szczecin, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Gminę Miejską 
Kołobrzeg, Gminę Miasto Szczecinek, Gminę Miejską Wałcz, MOPR w Szczecinie, PCPR w Wałczu, 
Stargardzie, Szczecinku i Gryficach. 
W roku 2013 Oddział, w partnerstwie publiczno-społecznym z Urzędem Miasta Szczecin, realizował 
projekt pt. „Głusi w przestrzeni publicznej”, którego celem było zwiększenie dostępu do informacji 
publicznej oraz edukacja w zakresie praw obywatelskich osób z wadą słuchu, ale także wyposażenie 
służb publicznych w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i 
niedosłyszących. W ramach projektu przygotowano instrukcje do procedur obowiązujących w Urzędzie 
w formie elektronicznej i filmowej dla osób z wadą słuchu, pokazujących jak efektywnie załatwić 
„urzędową sprawę”. Przeprowadzono także szkolenia z zakresu projektu dla obu stron, czyli osób z 
wadą słuchu i urzędników.
W roku 2013 Oddział zakończył realizację projektu z zakresu rehabilitacji zawodowej (realizowanego w 
partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie) pt. „Certyfikowany 
rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób głuchych i niedosłyszących w województwie 
zachodniopomorskim", który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach projektu osoby z wadą słuchu zamieszkujące na terenie województwa mogły uczestniczyć w 
szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, odbywały staże zawodowe.
Podejmowano kroki na rzecz integracji niesłyszących z osobami słyszącymi promując język i Kulturę 
Głuchych, prowadząc działalność szkoleniową w zakresie języka migowego. 

DIAGNOZA I REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH Z USZKODZONYM SŁUCHEM
Działania z zakresu diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w roku 2013 
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prowadzono w Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym 
Słuchem w Szczecinie wraz z 13 podległymi mu placówkami działającymi w terenie oraz w 
Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie. 

W całym roku 2013  podstawowym celem realizowanym w formie działań Centrum była rewalidacja 
wad słuchu oraz propagowanie profilaktyki w zakresie higieny i zapobiegania uszkodzeniom narządu 
słuchu.
Podstawowe działania koncentrowano na specjalistycznej diagnozie medycznej słuchu u dzieci i 
niemowląt a także młodzieży i osób dorosłych kierowanych do placówki przez pedagogów szkolnych lub 
lekarzy pierwszego kontaktu. Centrum jako placówka II (weryfikacja wyników badań szpitalnych) i  III 
poziomu referencji (protetyka i rehabilitacja) realizuje Ogólnopolski Program Przesiewowych Badań 
Słuchu. Wobec dzieci i młodzieży ze stwierdzoną wadą wdrażano systemową wczesną (od wieku 
niemowlęcego) rehabilitację pozwalającą na zminimalizowaniu konsekwencji dysfunkcji słuchu i 
możliwie pełną rewalidację powiązaną z protezowaniem narządu (aparaty słuchu), a nawet – we 
współpracy z kliniką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z implantowaniem (wszczepy 
ślimakowe). Zarówno wobec dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych z nabytą wadą słuchu wdrożono 
systematyczną pomoc i kontrolę audiologiczną i rehabilitacyjną, w tym indywidualne porady 
poszczególnych specjalistów rehabilitantów realizujących zadania w PZG Centrum (audiologów, 
laryngologów, logopedów, psychologów, pedagoga specjalnego, terapeuty zajęciowego, protetyka 
słuchu) oraz pełne serwisowanie protez (aparatów słuchu). Pracownik socjalny Centrum na bieżąco 
udzielał zainteresowanym informacji w zakresie uprawnień przysługujących osobom 
niepełnosprawnym oraz  pomocy w sprawach socjalno-bytowych.
W dniach 19 – 21 września 2013 r. PZG Centrum zorganizowało Jubileusz 50-lecia swojej działalności. W 
Jubileuszu uczestniczyło ponad 200 osób. Jubileuszowi towarzyszyła konferencja naukowa nt. „50 lat 
drogi do integracji. Dziecko niesłyszące w społeczeństwie” z udziałem wybitnych naukowców z terenu 
całego kraju. Z okazji Jubileuszu 50-lecia PZG Centrum, opracowano i wydano:
- Kalendarz  na 2014 r., omawiający problemy zaburzeń słuchu,
- Folder pt. „Czy Twoje dziecko dobrze słyszy? Sprawdź!,
- Dla uczestników Jubileuszu wydrukowano artykuł prof. Heleny Łaś  „Znaczenie wczesnej rehabilitacji 
dziecka z wadą słuchu (na przykładzie działalności Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z 
Uszkodzonym Słuchem Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie),
- Wznowiono broszurkę Armina Lowe  „Mamo naucz mnie rozumieć”,
- Materiały pokonferencyjne pt. „Konferencja naukowa – 50 lat drogi do integracji. Dziecko niesłyszące 
w społeczeństwie”,
PZG Centrum realizowało lub włączało się  w  przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-oświatowym z 
zakresu integracji osób niepełnosprawnych:
- Warsztaty terapeutyczno-teatralne dla dzieci głuchoniewidomych w ramach kontynuacji projektu 
„Otwieracz” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (cykliczne spotkania w okresie od 30.10.2012 do 
20.06.2013). 
- Efektem spotkań było wystawienie w dniu 20.06.2013 r. spektaklu pt. „UFF” w Teatrze Współczesnym.
- Konkurs plastyczny dla dzieci głuchoniewidomych. 
- Wyjazd edukacyjno-integracyjny dzieci głucho-niewidomych z rodzicami do Szklarskiej Poręby. 
- Udział dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Bezpieczne wakacje.”
- Z okazji Jubileuszu 50-lecia PZG Centrum w Szczecinie, wernisaż prac dzieci głuchoniewidomych
Na wniosek Kapituły Konkursowej, Prezydent Miasta Szczecina wyróżnił inicjatora powstania i 
wieloletniego Dyrektora PZG Centrum - Honorowego Członka Polskiego Związku Głuchych  - tytułem 
Mecenasa Osób Niepełnosprawnych za 2013 rok. Dyrektor Centrum został również odznaczony przez 
Ministra Zdrowia jako „zasłużony dla służby zdrowia”.

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie w 2013 r., jako 
wiodąca placówka tego terenu realizowała działania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą 
słuchu i wadami rozwojowymi. Zakres działań Poradni objął swoim zakresem: 
- wykrywanie wad słuchu i mowy, 
- diagnozowanie wad słuchu i mowy, 
- rehabilitacja wad słuchu i mowy oraz zaburzeń współistniejących (porażenie wczesnodziecięce, 
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 poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla 
osób niesłyszących i słyszących.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

6278

8

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

prowadzenie społecznej 
i zawodowej 
rehabilitacji osób 
niesłyszących i z 
uszkodzonym słuchem

94.99.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana

86.90.E

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

działania przeciwko 
wykluczeniu 
społecznemu osób z 
uszkodzonym słuchem

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5
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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 wyników/zysków i strat) 3,856,454.61 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,601,070.22 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 87,445.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 3.80 zł

e) Pozostałe przychody 167,935.59 zł

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

organizowanie i 
prowadzenie 
działalności 
szkoleniowej w różnych 
formach szkolnych i 
poza szkolnych, w tym - 
w szczególności w 
zakresie języka 
migowego - kształcenie 
ustawiczne dorosłych i 
pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane

85.59.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

Druk: MPiPS 6
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270,064.01 zł

229,109.05 zł

281,868.44 zł

2,624,086.76 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 111,353.06 zł

25,153.00 zł

62,953.06 zł

23,247.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 65,039.50 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

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)

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 19,549.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4,191,154.74 zł 19,549.00 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

3,848,067.91 zł 19,549.00 zł

87,458.58 zł 0.00 zł

1 prowadzenie ośrodków rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących w woj. 
zachodniopomorskim

19,549.00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19,549.00 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,405,128.26 zł

Druk: MPiPS 7



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -246,997.69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -13.58 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł

119,517.08 zł

130,999.45 zł

5,111.72 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

11,496.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

100.00 zł

0.00 zł

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

51.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

45.8 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

15.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

15.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 9



1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,563,761.21 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,774,681.98 zł

1,560,446.81 zł

- nagrody

- premie

2,100.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 212,135.17 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 789,079.24 zł

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

2,551,761.21 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,551,761.21 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

2,215.69 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

16.67 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

642.15 zł

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

1,180.37 zł

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

9,000.00 zł

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

200.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,796.68 zł

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

10,224.11 zł

Druk: MPiPS 10



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

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej

umożliwienie niezależnego i 
aktywnego funkcjonowania 
niepełnosprawnych słuchowo 
mieszkańców Gminy miasto 
Szczecin poprzez wsparcie 
asystentów osobistych osób 
niepełnosprawnych - tłumaczy 
języka migowego.

Gmina Miasto Szczecin 69,817.52 zł

2 Integracja i aktywizacja 
środowiska osób niepełno-
sprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych 
działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji 
obejmujących osoby z 
dysfunkcją narządu słuchu, 
wzroku, układu mięśniowo-
kostnego oraz 
niepełnosprawnością 
intelektualną i psychiczną  – 
„Jesteśmy między wami – 
działania całoroczne Domu 
Kultury Kontakty i Domu 
Dziennego Pobytu 
Niesłyszących w 2013 r”

Rehabilitacja społeczna 
niepełnosprawnych słuchowo 
mieszkańców Gminy Miasto 
Szczecin poprzez prowadzenie 
działań aktywizujących, 
integrujących i inspirujących do  
zachowań prospołecznych: 
zajęcia w zespołach aktywności, 
kołach zainteresowań, 
warsztaty, organizację własnych 
form turystyki i rekreacji, 
działania informacyjne, w tym 
prelekcje i spotkania 
tłumaczone na język migowy.

Gmina Miasto Szczecin 54,615.47 zł

3 Wczesna diagnoza i 
rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych

Wczesna interwencja u osób z 
uszkodzonym słuchem oraz 
udzielanie wsparcia rodzinom 
osób niesłyszących, w 
szczególności rodzicom małych 
dzieci.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego

49,400.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 By rozum był przy młodości Wyrównywanie szans dzieci 
słyszących wychowywanych 
przez niesłyszących rodziców w 
zakresie prawidłowego rozwoju 
psychofizycznego, 
kształtowania i rozwijania 
mowy, korzystania z 
ogólnodostępnych dóbr kultury, 
rozwijania zainteresowań i 
uzdolnień. Pomoc niesłyszącym 
rodzicom w kierowaniu 
rozwojem słyszących dzieci, 
uświadamianie rodzicom 
potrzeb słyszących dzieci i 
wskazywane sposobu 
zaspokajania tych potrzeb; 
sposobów rozwiązywania 
problemów wychowawczych.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego

11,400.00 zł

5 Głusi w przestrzeni 
publicznej

Otwarcie przestrzeni publicznej 
i zwiększenie dostępu do 
informacji publicznej oraz 
edukacja i promocja w zakresie 
praw obywatelskich osób z 
wadą słuchu, a także 
wyposażenie służb publicznych 
w informacje dotyczące 
specyfiki komunikowania się 
osób niesłyszących i 
niedosłyszących.

Gmina Miasto Szczecin 14,948.00 zł

6 Prowadzenie działań 
edukacyjno-informacyjnych, 
poradnictwa oraz udzielanie 
pomocy psychologicznej na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin, na terenie 
Świnoujścia, w okresie od 1 
stycznia 2013 r. do 31 
grudnia 2013 r.
– „Prowadzenie Punktu 
Konsultacyjno-
Rehabilitacyjnego dla Dzieci i 
Młodzieży z Wadą Słuchu i 
mowy w Świnoujściu"

Maksymalne zredukowanie 
opóźnień w rozwoju dziecka z 
wadą słuchu i pełniejszy rozwój 
dziecka w oparciu o jego 
indywidualne możliwości 
umiejętności. Przygotowanie 
młodzieży z wadą słuchu do 
lepszego funkcjonowania w 
życiu społecznym i 
zawodowym. Lepsze 
przygotowanie nauczycieli 
przedszkoli i szkół masowych do 
pracy z dzieckiem z wadą słuchu 
prowadzone na terenie Gminy 
Miasto Świnoujście.

Gmina Miasto Świnoujście 18,386.88 zł

7 "Kim będę w mojej Małej 
Ojczyźnie?" - Warsztaty z 
edukacji społecznej 
połączone z warsztatami 
artystycznymi dla dzieci i 
młodzieży

Edukacja społeczna, zapoznanie 
dzieci z otoczeniem poza 
domem i poradnią, 
przedstawienie 
zawodów/profesji wśród 
których w przyszłości mogliby 
odnaleźć miejsce dla siebie, 
nauka funkcjonowania w 
grupie, ośmielenie, wzrost 
poczucia własnej wartości, 
wykształcenie nawyku 
właściwego zachowania się w 
rożnych sytuacjach i wobec 
ludzi.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego

8,360.00 zł
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8 Promocja wczesnej diagnozy 
i rehabilitacja wad słuchu i 
mowy u niemowląt i małych 
dzieci. Konferencja naukowa 
na temat: 50 lat drogi do 
integracji. Dziecko 
niesłyszące w 
społeczeństwie.

Popularyzacja wiedzy wśród 
uczestników konferencji nt. 
genezy występowania wad 
słuchu, diagnozy i rehabilitacji.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego

10,000.00 zł

9 Renesans dwóch światów Aktywizacja społeczno-
kulturalna osób po 60 roku 
życia, w tym osób 
niepełnosprawnych słuchowo 
oraz ich współpraca z młodymi 
artystami, wykorzystanie 
doświadczenia zawodowego 
osób starszych zw. z szeroko 
pojętą działalnością twórczą 
jako czynnika pomagającego 
rozwinięciu umiejętności ludzi 
młodych, stworzenie spektaklu 
teatralnego inspirowanego 
tematyką zachodniopomorską 
tłumaczonego na język migowy.

Gmina Miasto Szczecin 8,200.00 zł

10 Profilaktyka i promocja 
zdrowia wśród dzieci z 
zaburzeniami rozwojowymi

Udzielanie rodzicom dzieci z 
wadą słuchu pomocy 
specjalistycznej przez 
psychologa, logopedę, 
terapeutę zajęciowego, 
protetyka słuchu, pracownika 
socjalnego.

Gmina Miasto Szczecin 7,000.00 zł

11 Zachodniopomorskie 
Kontakty 2013

Zapobieganie marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych słuchowo – 
mieszkańców Gminy Miasto 
Kołobrzeg poprzez pobudzanie 
aktywności twórczej osób z 
dysfunkcją słuchu, 
mobilizowanie ich do 
aktywności życiowej, pomoc w 
trudnych sprawach życiowych 
oraz organizowanie czasu 
wolnego i integrację 
środowiska.

Gmina Miasto Kołobrzeg 9,800.00 zł

12 Zachodniopomorskie 
Kontakty Niesłyszących

Rehabilitacja społeczna i 
integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych słuchowo – 
mieszkańców miasta Koszalin, 
pobudzanie aktywności 
twórczej, mobilizowanie ich do 
aktywności życiowej, pomoc w 
sprawach życiowych

Gmina Miejska Koszalin 5,620.65 zł
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13 Wigilijne i noworoczne 
polskie tradycje 2013

Integracja osób 
niepełnosprawnych słuchowo, 
kultywowanie tradycji 
wigilijnych, wspólne spędzenie 
czasu przy wigilijnym stole, 
wspólne powitanie Nowego 
Roku, poprzez realizację 2 
uroczystych spotkań wigilijnych 
i 1 spotkania noworocznego dla 
osób z wadą słuchu – 
mieszkańców Gminy Miasto 
Szczecin.

Gmina Miasto Szczecin 3,919.92 zł

14 Spotkanie wigilijne 2013 Integracja osób 
niepełnosprawnych słuchowo, 
kultywowanie tradycji 
wigilijnych, wspólne spędzenie 
czasu przy wigilijnym stole, 
poprzez realizację 2 uroczystych 
spotkań wigilijnych dla osób z 
wadą słuchu – mieszkańców 
Gminy Miasto Szczecin.

MOPR w Szczecinie 3,540.00 zł

15 Promocja wczesnej diagnozy 
i rehabilitacji wad słuchu i 
mowy u niemowląt i małych 
dzieci - ocena skuteczności 
wdrożenia wczesnej 
rehabilitacji słuchu i mowy w 
oparciu o 50-letnią praktykę 
działalności PZG Centrum w 
Szczecinie

Popularyzacja metod 
zapobiegania negatywnym 
następstwom wykrytych wad 
słuchu i stosowanych metod 
rehabilitacji wady słuchu u 
małych dzieci - analiza 
efektywności działań 
rehabilitacyjnych.

Gmina Miasto Szczecin 3,400.00 zł

16 Zachodniopomorskie 
Kontakty Niesłyszących

Zapobieganie marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych słuchowo – 
mieszkańców Gminy Miejskiej 
Wałcz poprzez pobudzanie 
aktywności twórczej osób z 
dysfunkcją słuchu, 
mobilizowanie ich do 
aktywności życiowej, pomoc w 
trudnych sprawach życiowych 
oraz organizowanie czasu 
wolnego i integrację 
środowiska.

Gmina Miejska Wałcz 3,000.00 zł

17 Festyn sportowo-rekreacyjny 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Głuchego

Wspieranie integracji i 
aktywizacji społecznej osób 
niesłyszących zamieszkujących 
teren Gminy Miasto Szczecin 
poprzez organizację festynu 
sportowo-rekreacyjnego.

MOPR w Szczecinie 7,200.00 zł

18 Festyn sportowo-rekreacyjny 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Głuchego

Wspieranie integracji i 
aktywizacji społecznej osób 
niesłyszących zamieszkujących 
teren powiatu stargardzkiego 
poprzez organizację festynu 
sportowo-rekreacyjnego

PCPR Stargard Szczeciński 900.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

19 Festyn sportowo-rekreacyjny 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Głuchego

Wspieranie integracji i 
aktywizacji społecznej osób 
niesłyszących zamieszkujących 
teren powiatu gryfickiego 
poprzez organizację festynu 
sportowo-rekreacyjnego.

PCPR w Gryficach 1,000.00 zł

20 Spotkanie wigilijne 2013 Integracja osób 
niepełnosprawnych słuchowo, 
kultywowanie tradycji 
wigilijnych, wspólne spędzenie 
czasu przy wigilijnym stole, 
przez realizację spotkania 
wigilijnego dla osób z wadą 
słuchu – mieszkańców powiatu 
wałeckiego.

PCPR w Wałczu 600.00 zł

21 Szczecinecka Wiosna 
Głuchych

Integracja, aktywizacja i 
rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych słuchowo – 
mieszkańców Szczecinka, 
promocja sportu i rekreacji 
poprzez realizację turnieju 
bowlingowego i zawodów 
strzeleckich dla niesłyszących 
mieszkańców powiatu 
szczecineckiego.

PCPR w Szczecinku 2,328.00 zł

22 Szczecinecka Wiosna 
Głuchych

Integracja, aktywizacja i 
rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych słuchowo – 
mieszkańców Szczecinka, 
promocja sportu i rekreacji 
poprzez realizację turnieju 
bowlingowego i zawodów 
strzeleckich dla niesłyszących 
mieszkańców Gminy M. 
Szczecinek.

Gmina Miasto Szczecinek 2,000.00 zł

23 Wyjazd integracyjny do 
Torunia

Pobudzanie edukacji kulturalnej 
i rekreacyjnej osób 
niepełnosprawnych słuchowo – 
mieszkańców powiatu 
wałeckiego - poprzez udział w 
wyjeździe do Torunia.

Starostwo Powiatowe w Wałczu 2,000.00 zł

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

1 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek - 
"Zachodniopomorskie 
Kontakty Niesłyszących 2012
-2015"

Zwiększanie samodzielności 
osób niepełnosprawnych 
słuchowo poprzez świadczenie - 
na terenie woj. 
zachodniopomorskiego - 
pomocy indywidualnej przez 
tłumaczy języka migowego, 
rewalidację obejmującą trening 
słuchowy i ćwiczenia 
artykulacyjno-głosowe dla 
dorosłych inwalidów słuchu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

225,423.09 zł
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2 Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej

Diagnoza i rehabilitacja wad 
słuchu i mowy

Narodowy Fundusz Zdrowia 1,498,098.43 zł

3 Rehabilitacja słuchu i mowy, 
rehabilitacja wad wieku 
rozwojowego, logopedia, 
otolaryngologia, audiologia i 
foniatria w 2013 r.

Diagnoza i rehabilitacja dzieci i 
młodzieży z wadą słuchu i 
wadami rozwojowymi.

Narodowy Fundusz Zdrowia 884,997.24 zł

4 Renesans Dwóch Światów Aktywizacja społeczno-
kulturalna osób po 60 roku 
życia, w tym osób 
niepełnosprawnych słuchowo 
oraz ich współpraca z młodymi 
artystami, wykorzystanie 
doświadczenia zawodowego 
osób starszych zw. z szeroko 
pojętą działalnością twórczą 
jako czynnika pomagającego 
rozwinięciu umiejętności ludzi 
młodych, stworzenie spektaklu 
teatralnego inspirowanego 
tematyką zachodniopomorską 
tłumaczonego na język migowy.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

74,249.45 zł

5 Głusi w przestrzeni 
publicznej

Otwarcie przestrzeni publicznej 
i zwiększenie dostępu do 
informacji publicznej oraz 
edukacja i promocja w zakresie 
praw obywatelskich osób z 
wadą słuchu, a także 
wyposażenie służb publicznych 
w informacje dotyczące 
specyfiki komunikowania się 
osób niepełnosprawnych 
słuchowo.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

129,951.60 zł

6 Ze świata ciszy do sieci Zwiększenie różnorodności i 
poprawa jakości oferty 
edukacyjnej dla osób z wadą 
słuchu - seniorów poprzez 
przygotowanie i 
przeprowadzenie 4 edycji 
warsztatów komputerowych.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

17,600.00 zł

7 Usłyszcie nasze dłonie Aktywacja i inspiracja zachowań 
twórczych wśród osób 
niepełnosprawnych słuchowo, 
prezentacja i promocja sztuki 
osób z uszkodzonym słuchem, 
propagowanie Kultury Głuchych 
wśród społeczeństwa poprzez 
przygotowanie spektaklu 
teatralnego.

Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki

7,308.00 zł

8 Certyfikowany rzemieślnik - 
projekt aktywizacji 
zawodowej osób głuchych i 
niedosłyszących w woj. 
zachodniopomorskim

Wsparcie osób 
niepełnosprawnych słuchowo 
pozostających bez zatrudnienia 
poprzez prowadzenie 
doradztwa zawodowego i 
psychologicznego, umożliwienie 
zdobycia nowych kwalifikacji 
zawodowych i odbycia staży.

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie

270,064.01 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Olgierd Koczorowski - 
Wiceprezes Zarządu
Maja Kamińska-Kołota - 
Sekretarz Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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