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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-02

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

Maja Kamińska-Kołota Prezes Zarządu TAK

Katarzyna Kożuchowska Wiceprezes Zarządu TAK

Marek Miśków Wiceprezes Zarządu TAK

Magdalena Kłunejko Sekretarz Zarządu TAK

Andrzej Gałązka Członek Zarządu TAK

Agata Szalaty Członek Zarządu TAK

Adam Sapritonow Członek Zarządu TAK

Beata Janiak 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)

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jan Kiwior Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Henryka Wasiak Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Grzegorz Witkowski Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jędrzej Jaworowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja i 
aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich 
integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie 
problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, 
edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez:
1. sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami 
głuchymi, z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich 
rodzin – poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w 
rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
2. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej 
i społecznej w środowisku,
3. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych 
formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego,
4. organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, 
krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów,
5. prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz aktywizacji,
6. ochronę praw i interesów, oraz udzielanie pomocy prawnej i w 
sprawach socjalno-bytowych,
7. prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 
profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
8. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej nt. głuchych i ich 
kultury, skierowanej do osób słyszących,
9. promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
10. udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności 
pomoc ubogim, i osobom starszym, seniorom,
11. prowadzenie działalności charytatywnej,
12. podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości 
narodowej i obywatelskiej,
13. prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie 
różnorodnych form terapii dla osób głuchych i słyszących,
14. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
15. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości,
16. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych;
17. realizowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
18. realizowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji,
19. realizowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom 
społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii),
20. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
21. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami,
22. działania przeciwko wykluczeniu społecznemu,
23. działania związane z ochroną praw konsumenta,
24. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
25. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego,
26. prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, 
psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,
27. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym prowadzenie 
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
28. promowanie osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych 
osób głuchych i z uszkodzonym słuchem,
29. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz zwiększenie 
świadomości prawnej.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Dla realizacji celów i zadań Związek, jego Oddziały i Koła Terenowe 
posiadające osobowość prawną mogą:
1) tworzyć i prowadzić:
a) ośrodki, poradnie, placówki, i inne podmioty diagnozy, rehabilitacji i 
reedukacji dla dzieci, młodzieży oraz przedsiębiorstwa i zakłady lecznicze,
b) placówki kulturalne i oświatowe oraz galerie,
c) sekcje młodzieży,
d) ośrodki i placówki szkoleniowe,
e) ośrodki i placówki opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku 
(seniorów),
f) ośrodki i placówki kształcenia i przekwalifikowania zawodowego,
g) podmioty działalności gospodarczej, a w tym – zakłady pracy 
chronionej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty lecznicze, 
spółdzielnie socjalne,
h) fundacje,
i) ośrodki terapii i profilaktyki zdrowotnej i społecznej, warsztaty terapii 
zajęciowej, domy dziennego pobytu.
2) organizować:
a) kształcenie i dokształcanie w różnych formach szkolnych i poza 
szkolnych, prowadzić szkolenia w zakresie języka migowego dla różnych 
grup społecznych i zawodowych;
b) lokalne centra wolontariatu,
c) wystawy, warsztaty i inne formy działalności zmierzające do 
propagowania kultury i tradycji narodowej;
d) turnusy rehabilitacyjne i sportowo rekreacyjne,
e) imprezy kulturalno-oświatowe i inne formy zajęć w zakresie swojej 
działalności,
3) wydawać czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje,
4) współpracować:
a) z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 
politycznymi, społecznymi, wyznaniowymi, zawodowymi, młodzieżowymi 
oraz z instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi,
b) z zagranicznymi i krajowymi organizacjami społecznymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2017 Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych działał na rzecz osób 
niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich rodzin. Działania Oddziału miały na celu 
integrację i rehabilitację osób z wadą słuchu, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w 
kierunku zapobiegania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, 
zawodowych i społecznych.

Prowadzono rehabilitację słuchu i mowy dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w 2 placówkach: 
Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Koszalinie oraz Centrum Diagnozy i Rehabilitacji 
w Szczecinie a także ich punktach terenowych w: Chojnie, Choszcznie, Gryfinie, Łobzie, Myśliborzu, 
Policach, Przybiernowie, Pyrzycach, Stargardzie, Świnoujściu i Wolinie.
Placówki te świadczyły kompleksową, wielospecjalistyczną diagnostykę i rehabilitację, realizowały 
wczesną interwencję, poradnictwo terapeutyczne, opiekę i rehabilitację po wszczepach implantu 
ślimakowego.
Centrum w Szczecinie i Poradnia w Koszalinie, w 2017 r., prowadziły ciągłą rehabilitację dzieci i 
młodzieży (wady wieku rozwojowego, wady słuchu, logopedyczna) oraz diagnostykę medyczną 
(otolaryngologiczną, audiologiczną i foniatryczną) dzieci, młodzieży i dorosłych.
W Centrum Usługi indywidualne świadczono w ramach poradni ambulatoryjnych:
- poradni otolaryngologicznej dziecięcej,
- poradni otolaryngologicznej ,
- poradni audiologicznej.
W ramach powyższego realizowano specjalistyczne usługi laryngologiczne i audiologiczne, wykonywano 
przesiewowe badania słuchu u noworodków, badania audiometryczne i obiektywne, usługi protetyczne.
- poradni logopedycznej 
- poradni rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy (usługi psychologiczne, pedagogiczne, 
rozwojowo-słuchowe).
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Poradnia w Koszalinie realizowała w 2017 r. kontrakty NFZ na:
- poradnię logopedyczną,
- poradnię otolaryngologiczną,
- poradnię audiologiczno-foniatryczną,
- poradnię rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
- poradnię rehabilitacji słuchu i mowy.
Pacjenci dla pełnej diagnozy korzystali z konsultacji psychologa, surdologopedy – logopedy, terapeuty 
słuchu, pedagoga – surdopedagoga i fizjoterapeuty.
Przeprowadzone badania i konsultacje były podstawą do stworzenia dla każdego pacjenta programu 
terapeutycznego – propozycji takich działań specjalistów, które uwzględniają potrzeby i możliwości 
pacjenta / opiekuna. 
Dzięki Fundacji Orange - prowadzono rehabilitację domową i Bank Aparatów Słuchowych w ramach 
ogólnopolskiego programu rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu „Dźwięki Marzeń”. 

Oddział prowadził również rehabilitację społeczną osób z wadą słuchu i podejmował działania mające 
na celu walkę z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych słuchowo i zwiększanie ich 
aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego. Działania Oddziału ukierunkowane były na 
podmiotowość osób z uszkodzonym słuchem, realizację ich prawa do godnego i równoprawnego życia. 
Zwłaszcza w zakresie tożsamości kulturowej, środowiskowej i odrębności językowej.
Działający w ramach Oddziału: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących z siedzibą 
Szczecinie wraz z podległymi mu placówkami terenowymi (Koszalin, Kołobrzeg, Gryfice, Wałcz, Sławno i 
Stargard), zapewniał bezpłatną pomoc tłumaczy języka migowego i asystentów osobistych osób 
niepełnosprawnych. Prowadzono również świetlice – kluby będące miejscami spotkań środowiska 
niesłyszących. Organizowano pomoc prawną i psychologiczną. Prowadzono działalność informacyjną, 
doradczą, organizowano prelekcje, spotkania informacyjne. Organizowano imprezy, wystawy, 
warsztaty, zajęcia w zespołach aktywności społecznej i inne form zajęć zmierzających do propagowania 
kultury w środowisku osób z uszkodzonym słuchem w województwie. Organizowano wyjazdy, wycieczki 
integracyjne. Promowano osiągnięcia artystyczne osób z uszkodzonym słuchem (poprzez zajęcia w 
zespołach aktywności społecznej, warsztaty, wystawy twórczości).  
Najważniejsze projekty zrealizowane w 2017 roku:
1. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (źródło finansowania: Gmina Miasto Szczecin) - w 
ramach projektu świadczono wsparcie asystentów –tłumaczy j. migowego i pomoc w załatwianiu 
wszelkich spraw życia codziennego na rzecz niepełnosprawnych słuchowo mieszkańców Szczecina. 
2. "Mówiąc językiem znaków z uśmiechem 2017-2019" (źródła finansowania: PFRON, środki własne) w 
ramach którego zapewniano wsparcie asystentów - tłumaczy języka migowego osobom z uszkodzonym 
słuchem (zwłaszcza tym, którzy posługują się językiem migowym, ale również zniekształconą mową, 
mających problemy audytywno-werbalne w komunikacji z otoczeniem). Prowadzono profesjonalną 
pomoc doradczą i działania rewalidacyjne i edukacyjne, wsparcie psychologiczne i doradztwo prawne. 
Realizowane działania miały na celu zwiększanie samodzielności, integrację, reintegrację osób z 
uszkodzonym słuchem w środowisko społeczne. Projekt będzie kontynuowany do 31.03.2019 r. 
3. „Przeszłość kusi! Na Biskupin Głusi! – Festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego" 
- Projekt realizowany był przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w partnerstwie 
z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim i Polskim Związkiem Głuchych Oddział Dolnośląski 
oraz Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku Głuchych. Działania projektowe kierowano są 
do osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących teren 4 województw: dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach projektu organizujemy w dniach 22-24 
września 2017 r., w miejscowości Biskupin, festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia 
Głuchego dla 195 osób niesłyszących.
4. "Migiem na majka - faza 2" – projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Miasta Szczecin, dotyczący edukacji muzycznej osób niepełnosprawnych słuchowo, 
mający na celu także powiązanie języka migowego ze strukturami rytmicznymi i technikami wokalnymi 
stosowanymi w hip hopie. 
5.  Prowadzenie w roku 2017 punktu Nr 1 nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin 
W ramach zadania prowadzono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (na mocy ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej…). Udzielano porad prawnych, pomocy w zakresie sporządzania pism, w tym pism o 
zwolnienie od kosztów sądowych i/lub o ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu itp. wszystkim 
osobom uprawnionym (zgodnie z ustawą), które zgłosiły się do punktu.
Ponadto, zrealizowano szereg projektów dotyczących aktywizacji społeczno-kulturowej dorosłych osób 
niepełnosprawnych słuchowo. Realizowano cykle warsztatów i zespołów aktywności: florystycznego, 
rękodzielniczego, malarskiego i historii sztuki, fotograficznego, komputerowego, rekreacyjnego. Zajęcia 
te prowadzono w placówkach w Koszalinie, Wałczu i Szczecinie; organizowano prelekcje i spotkania 
tłumaczone na język migowy mające na celu zwiększanie wiedzy osób niesłyszących, warsztaty z 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

8020

2

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

zdrowego żywienia, j. Organizowano udział w imprezach kulturalnych – wyjściach do teatru.
Zorganizowano spotkania wigilijne dla podopiecznych Oddziału w: Koszalinie, Gryficach, Wałczu, 
Stargardzie, Szczecinie.
Ponadto zorganizowano imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne takie jak: wyjazd do Poczdamu, 
Schwerina; zajęcia fitness, „Mini turniej bowlingowy” - spotkanie integracyjne w formie zawodów w 
grze w bowling, którego uczestnikami były osoby niepełnosprawne słuchowo z terenu powiatu 
wałeckiego. 

Ośrodek prowadził także działalność szkoleniową w zakresie języka migowego i działania mające na 
celu propagowanie Kultury Głuchych w społeczeństwie.

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 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, w 
tym przede wszystkim: 
zapewnianie wsparcia 
tłumaczy języka 
migowego, wsparcia 
asystentów osobistych 
osób niepełnosprawnych, 
którzy służyli pomocą 
osobom z 
niepełnosprawnością 
słuchową, zwłaszcza tym 
nieposługującym się bądź 
mających trudności 
audytywno-werbalne w 
komunikacji z otoczeniem, 
posługujących się 
zniekształconą mową; 
rehabilitacja wad słuchu i 
mowy u tych osób, 
prowadzanie 
profesjonalnej pomocy 
doradczej, działań 
rewalidacyjnych i 
edukacyjnych, wsparcie 
psychologiczne na rzecz 
środowisk i rodzin osób ze 
środowiska 
zamieszkujących teren 
województwa 
zachodniopomorskiego, 
prowadzono świetlice, 
kluby będące miejscami 
spotkań.

94.99.Z

ochrona i promocja zdrowia, 
w tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

Praktyka lekarska 
specjalistyczna – opieka 
zdrowotna prowadzona 
przez lekarzy specjalistów, 
wielospecjalistyczna 
diagnostyka – 
otolaryngologiczna, 
audiologiczna i 
foniatryczna (diagnoza, w 
tym przede wszystkim 
wczesna diagnoza dzieci), 
porady, leczenie dzieci, 
młodzieży i osób 
dorosłych przez 
specjalistów 
otolaryngologów, 
laryngologów, audiologów, 
foniatrów w placówkach: 
Centrum Diagnozy i 
Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży oraz Osób 
Dorosłych z Uszkodzonym 
Słuchem w Szczecinie i 
Specjalistycznej Poradni 
Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży z Wadą Słuchu 
w Koszalinie.

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

4. 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)

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

ochrona i promocja zdrowia, 
w tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. 
Działalność w dziedzinie 
terapii logopedycznej, 
zdrowia psychicznego 
świadczona przez 
logopedów, psychologów.  
Systematyczna pomoc 
logopedyczna i 
pedagogiczna na 
podstawie indywidualnych 
programów terapii 
uwzględniających stopień 
ubytku słuchu, wiek i 
środowisko (domowe/ 
przedszkolne/ szkolne).  
Placówki Oddziału 
realizowały także wczesną 
interwencję, poradnictwo 
terapeutyczne, opiekę i 
rehabilitację po 
wszczepach implantu 
ślimakowego.

86.90.E

Druk: NIW-CRSO 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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) 3 135 416,50 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 964 319,24 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 160 153,03 zł

d) Przychody finansowe 1 685,40 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.59.B W ramach działalności pod nazwą: 'pozostałe 
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane' realizowano odpłatne 
szkolenia z zakresu języka migowego dla 
różnych grup osób, m.in.: pracowników 
ośrodków pomocy społecznej, studentów, 
urzędników, nauczycieli, wychowawców 
ośrodków specjalnych, wolontariuszy oraz osób 
z otoczenia środowiska niesłyszących a także 
innych chętnych do nauki tego języka. Szkolenia 
prowadzono na trzech poziomach: 
elementarnym, średnio-zaawansowanym i 
zaawansowanym.

68.20.Z W ramach działalności pod nazwą ‘wynajem i 
zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi’ prowadzono 
wynajem/podnajem części lokali 
niemieszkalnych na rzecz innych podmiotów (w 
tym także refinansowanie kosztów 
mediów/kosztów utrzymania pomieszczeń 
ponoszonych przez Oddział, a dotyczących 
podmiotów zajmujących te pomieszczenia 
wspólnie z Oddziałem); a także wynajem 
pomieszczeń na rzecz podmiotów prowadzących 
na terenie placówek Oddziału działalność 
komercyjną i niekomercyjną (np. wynajem sal na 
potrzeby organizacji imprez przez osoby 
prywatne).

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna. Działalność ta 
obejmowała opiekę zdrowotną (porady, 
diagnostykę i leczenie) prowadzoną przez 
lekarzy specjalistów, głównie: otolaryngologów, 
laryngologów a także opiekę zdrowotną - 
audiologiczną i foniatryczną. Działalność ta 
prowadzona była na terenie placówek 
medycznych wchodzących w skład Oddziału, 
świadczona była za odpłatnością (ponoszoną 
przez odbiorców) na rzecz osób fizycznych - 
pacjentów nieubezpieczonych w Narodowym 
Funduszu Zdrowia oraz podmiotów 
zewnętrznych (osób prawnych, innych jednostek 
organizacyjnych).
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e) Pozostałe przychody 9 258,83 zł

0,00 zł

129 578,97 zł

154 735,60 zł

2 596 794,29 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 67 503,98 zł

17 391,60 zł

50 112,38 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 178 623,26 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 8 180,40 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: 3 411 817,45 zł 8 180,40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Działalność Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie wraz z 
placówkami w terenie - Koszalin, Wałcz

8 180,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 180,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 881 108,86 zł

Druk: NIW-CRSO 10



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -301 300,54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 23 919,37 zł

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

3 265 619,78 zł 8 180,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

136 233,66 zł

8 287,08 zł

737,11 zł

939,82 zł 0,00 zł

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.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 23 919,37 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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

11 496,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

42,00 zł

300,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

47,0 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)

34,9 etatów

67,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

572,00 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)

1,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

1,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 909 086,83 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 546 902,27 zł

1 456 073,52 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

60 720,10 zł

- inne świadczenia 30 108,65 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 362 184,56 zł

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

1 905 668,83 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 905 668,83 zł

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

3 418,00 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)

6 290,17 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)

86,67 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)

0,00 zł

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

159 090,57 zł

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  OKw 
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

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)

3,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,00 osób

2,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

3 952,00 zł

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

260,00 zł

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

Członkowie organów zarządzających i organów kontroli nie 
pobierają wynagrodzeń z tytułu funkcji pełnionych w tych 
organach. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać 
zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji 
określonych statutem.

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”

Wspieranie podopiecznych 
Oddziału poprzez świadczenie 
pomocy we wszystkich 
sprawach codziennych; 
zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu osób 
niepełnosprawnych słuchowo 
ze względu na ich 
funkcjonowanie w 
nieprzyjaznym otoczeniu 
społecznym (bariery w 
komunikowaniu się); 
aktywizacja i wyrównanie szans 
w życiu społecznym i 
zawodowym adresatów 
zadania.

Prezydent Miasta Szczecin (środki 
Gminy M. Szczecin)

81 000,00 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

0,00 zł

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

16 115,30 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Prowadzenie punktu nr 1 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie Miasta 
Szczecin w roku 2017"

Zapewnienie osobom 
potrzebującym pomocy 
prawnej, które spełniają 
warunki wskazane w ustawie o 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej, 
uświadamianie tej grupy osób w 
ich prawach i obowiązkach, 
zapewnienie im poczucia 
bezpieczeństwa i pewności, że 
nie są pozostawieni sami sobie.

Prezydent Miasta Szczecin - środki 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
przyznane za pośrednictwem Gminy 
M. Szczecin

58 639,97 zł

3 „Całoroczne działania Domu 
Kultury Kontakty 2017”

Aktywizacja, integracja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych słuchowo, 
inspiracja zachowań 
prospołecznych, rehabilitacja 
społeczna środowiska, rozwój 
aktywności twórczej 
uczestników zadania.

Prezydent Miasta Szczecin (środki 
Gminy M. Szczecin)

33 000,00 zł

4 „Prowadzenie działań 
edukacyjno-informacyjnych, 
poradnictwa oraz udzielanie 
pomocy psychologicznej na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin, na terenie 
Świnoujścia”

Maksymalne zredukowanie 
opóźnień rozwoju dzieci z wadą 
słuchu z terenu Gminy M. 
Świnoujście. Przygotowanie 
dzieci, młodzieży z wadą słuchu 
do lepszego funkcjonowania w 
życiu społecznym i zawodowym, 
ich pełniejszy rozwój w oparciu 
o ich indywidualne możliwości, 
umiejętności; lepsze 
przygotowanie nauczycieli szkół 
masowych, przedszkoli do pracy 
z dzieckiem z wadą słuchu.

Prezydent Miasta Świnoujście (środki 
Gminy Miasto Świnoujście)

19 363,84 zł

5 "Migiem na majka - faza 2" Edukacja muzyczna uczestników 
projektu – osób z 
niepełnosprawnością słuchową, 
powiązanie języka migowego ze 
strukturami rytmicznymi i 
technikami wokalnymi 
stosowanymi w hip hopie, 
stworzenie zrębów programu 
nauczania muzyki dla 
niesłyszących.

Prezydent Miasta Szczecin (środki 
Gminy M. Szczecin)

12 971,76 zł

6 "Festyn z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Głuchego"

Popularyzacja i 
upowszechnianie zdrowego 
trybu życia poprzez 
uczestnictwo w imprezie 
rekreacyjnej integrującej 
środowisko niesłyszących z 
terenu Gminy M. Szczecin

Prezydent Miasta Szczecin (środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych)

1 800,00 zł

7 „Spotkanie wigilijne” Umacnianie wspólnoty i więzi w 
środowisku osób z 
uszkodzeniami słuchu z terenu 
Szczecina, kontynuowanie, 
rozwijanie polskich tradycji 
poprzez organizację spotkania 
wigilijnego.

Prezydent Miasta Szczecin (środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych)

3 240,00 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)

8 „Spotkanie wigilijne 2017” Umacnianie wspólnoty i więzi w 
środowisku osób z 
uszkodzeniami słuchu z terenu 
Szczecina, kontynuowanie, 
rozwijanie polskich tradycji 
poprzez organizację spotkania 
wigilijnego.

Prezydent Miasta Szczecin (środki z 
budżetu Gminy M. Szczecin)

2 450,00 zł

9 "Bliskie spotkania z teatrem" Zapobieganie marginalizacji i 
wykluczeniu osób niesłyszących 
z życia kulturalnego

Powiat Wałecki 750,00 zł

10 "Sport to zdrowie" Popularyzacja i 
upowszechnianie zdrowego 
trybu życia poprzez 
uczestnictwo w zajęciach 
rekreacyjno-sportowych fitness 
i turnieju bowlingowym

Powiat Wałecki 1 000,00 zł

11 "Rękodzieło moją pasją" Rehabilitacja społeczna, 
aktywizacja i integracja 
środowiska niesłyszących 
mieszkańców Gminy Miejskiej 
Wałcz poprzez zajęcia z 
rękodzieła.

Burmistrz M. Wałcz (środki Gminy 
Miejskiej Wałcz)

4 200,00 zł

12 „Kultywowanie Tradycji 
Wigilijnych”

Umacnianie wspólnoty i więzi w 
środowisku osób z 
uszkodzeniami słuchu z terenu 
powiatu stargardzkiego, 
kontynuowanie, rozwijanie 
polskich tradycji poprzez 
organizację spotkania 
wigilijnego.

Starosta Powiatu Stargardzkiego 
(środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych)

315,00 zł

13 „Spotkanie wigilijne” Umacnianie wspólnoty i więzi w 
środowisku osób z 
uszkodzeniami słuchu z terenu 
powiatu gryfickiego, 
kontynuowanie, rozwijanie 
polskich tradycji poprzez 
organizację spotkania 
wigilijnego.

Starosta Powiatu Gryfickiego (środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych)

200,00 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek - 
"Mówiąc językiem znaków 
2015-2017"

Zapewnianie wsparcia 
asystentów - tłumaczy języka 
migowego na rzecz osób z 
uszkodzonym słuchem 
(zwłaszcza posługujących się 
językiem migowym, ale również 
zniekształconą mową, mających 
problemy audytywno-werbalne 
w komunikacji z otoczeniem), 
profesjonalnej pomocy 
doradczej, rewalidacja i 
edukacja zmierzające do 
zwiększania samodzielności, 
integracji, reintegracji osób z 
uszkodzonym słuchem w 
środowisko społeczne.

Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych)

24 328,71 zł

2 Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna

Świadczenie opieki zdrowotnej 
w zakresie logopedii, 
otolaryngologii (w tym 
zabiegowe), audiologii i foniatrii 
w Centrum Diagnozy i 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 
oraz Osób Dorosłych z 
Uszkodzonym Słuchem w 
Szczecinie.

Narodowy Fundusz Zdrowia 1 247 038,49 zł

3 Rehabilitacja lecznicza Rehabilitacja osób z dysfunkcją 
narządu słuchu i mowy, dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego w Specjalistycznej 
Poradni Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży z Wadą Słuchu w 
Koszalinie.

Narodowy Fundusz Zdrowia 389 343,60 zł

4 Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna

Świadczenia w zakresie 
logopedii, otolaryngologii (w 
tym zabiegowe), audiologii i 
foniatrii (w tym 
pierwszorazowe), koszty AOS w 
Oddziale Dziennym w 
Specjalistycznej Poradni 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z 
Wadą Słuchu w Koszalinie.

Narodowy Fundusz Zdrowia 343 271,96 zł

5 Rehabilitacja lecznicza Rehabilitacja osób z dysfunkcją 
narządu słuchu i mowy, dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego w Centrum 
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży oraz Osób Dorosłych 
z Uszkodzonym Słuchem w 
Szczecinie.

Narodowy Fundusz Zdrowia 295 610,71 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

6 "Mówiąc językiem znaków z 
uśmiechem 2017-2019"

Rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych słuchowo 
zamieszkujących województwo 
zachodniopomorskie, 
zmierzająca do najwyższego 
poziomu ich funkcjonowania w 
społeczeństwie, podnoszenie 
ich jakości życia i integracji 
społecznej. Rehabilitacja ta 
zmierza do przywrócenia 
samodzielności społecznej 
osobom, które jej pozbawione 
znajdują się poza nawiasem 
życia społecznego. Projekt 
polega na prowadzeniu 
systematycznych, 
kompleksowych działań 
rehabilitacyjnych na rzecz dzieci 
i dorosłych ON.

Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych)

175 997,40 zł

7 Migiem na majka - faza 2 Edukacja muzyczna uczestników 
projektu – osób z 
niepełnosprawnością słuchową, 
powiązanie języka migowego ze 
strukturami rytmicznymi i 
technikami wokalnymi 
stosowanymi w hip-hopie, 
stworzenie zrębów programu 
nauczania muzyki dla 
niesłyszących.

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (środki Ministra z 
Funduszu Promocji Kultury)

70 939,00 zł

8 „Przeszłość kusi! Na Biskupin 
Głusi! – Festyn rekreacyjny z 
okazji Międzynarodowego 
Dnia Głuchego ”.

Zwiększenie aktywności w 
dziedzinie rekreacji oraz 
integracja osób 
niepełnosprawnych słuchowo 
zamieszkujących teren 4 
województw: dolnośląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, 
opolskiego i 
zachodniopomorskiego, 
budowanie więzi, poczucia 
wspólnoty w środowisku, 
popularyzacja zdrowego trybu 
życia.

Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych)

58 624,36 zł
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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

Maja Kamińska-Kołota - Prezes 
Zarządu

Magdalena Kłunejko - Sekretarz 
Zarządu 

29.06.2018 r.

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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