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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina SZCZECIN

Powiat SZCZECIN

Ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI Nr domu 22 Nr lokalu 8

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-412 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91-423-26-75

Nr faksu 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

2001-09-12

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 NIE

ANDRZEJ GAŁĄZKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ADAM SAPRITONOW CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BEATA JANIAK CZŁONEK ZARZĄDU - 
ZAWIESZONY

TAK

AGATA SZALATY CZŁONEK ZARZĄDU - 
ZAWIESZONY

TAK

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

HENRYKA WASIAK ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO 
KOMISJI REWIZYJNEJ 
ODDZIAŁU

TAK

GRZEGORZ WITKOWSKI SEKRETARZ KOMISJI 
REWIZYJNEJ ODDZIAŁU

TAK

JĘDRZEJ JAWOROWSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ ODDZIAŁU

TAK
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Zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym 
słuchem, 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 osobami dorosłymi 
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 i 
dorosłych,
5. Prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji,
6. Ochronę praw i interesów oraz udzielanie pomocy 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. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową,
10. Udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności 
pomoc ubogim,
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 niesłyszących i słyszących,
14. Upowszechnianie i ochrona 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. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
18. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
19. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, 
narkomanii), 
20. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,
22. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu,
23. Działania związanych z ochroną praw konsumenta,
24. Promocję i organizację wolontariatu,
25. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
26. Prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, 
psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,
27. Promocje osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób 
niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, 
28. Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Dla realizacji powyższych celów i zadań oddział:
1) tworzył/prowadził:
a) ośrodki, poradnie, placówki i inne podmioty diagnozy, rehabilitacji i 
reedukacji dla dzieci, młodzieży oraz przedsiębiorstwa lecznicze,
b) placówki kulturalne i oświatowe,
c) ośrodki i placówki szkoleniowe,
d) ośrodki i placówki opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku,
2) organizował:
a) kształcenie i dokształcanie w różnych formach szkolnych i 
pozaszkolnych, prowadził szkolenia w zakresie języka migowego dla 
różnych grup społecznych i zawodowych,
b) wystawy, warsztaty i inne formy działalności zmierzające do 
propagowania kultury i tradycji narodowej,
c) turnusy rehabilitacyjne i sportowo-rekreacyjne,
d) imprezy kulturalno-oświatowe, wystawy i inne formy zajęć w zakresie 
swojej działalności,
3) współpracował:
a) z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 
społecznymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz z instytucjami naukowo-
badawczymi i leczniczymi,
b) z 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 2019 Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski działał na rzecz osób niesłyszących i innych osób z 
uszkodzonym słuchem oraz ich rodzin zamieszkujących teren Województwa. Realizowane działania 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.

Placówki Oddziału: Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie oraz Centrum Diagnozy 
i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie, w 2019 r. prowadziły ciągłą 
rehabilitację dzieci i młodzieży (wady wieku rozwojowego, wady słuchu, logopedyczna) oraz diagnostykę medyczną 
(otolaryngologiczną, audiologiczną i foniatryczną) dzieci, młodzieży i dorosłych. Pacjenci Centrum korzystali również z 
fizjoterapii. Usługi indywidualne oraz usługi terapii grupowych, w ramach powyższego zakresu świadczeń, prowadzono na 
podstawie kontraktacji usług z NFZ na 2019 r.
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, Gryfice, Wałcz), zapewniał bezpłatną pomoc specjalistów-tłumaczy języka 
migowego i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. 
W placówkach w Koszalinie, Kołobrzegu, Wałczu, Sławnie, Stargardzie, Szczecinie prowadzono również świetlice – kluby będące 
miejscami spotkań środowiska niesłyszących. 
Dla podopiecznych Oddziału organizowano pomoc prawną i psychologiczną. Prowadzono działalność informacyjną, doradczą, 
organizowano prelekcje, spotkania informacyjne. Organizowano imprezy, wystawy, warsztaty, zajęcia w zespołach aktywności 
społecznej i inne formy zajęć zmierzających do propagowania kultury w środowisku osób z uszkodzonym słuchem w 
województwie. Promowano osiągnięcia artystyczne osób z uszkodzonym słuchem (poprzez zajęcia w zespołach aktywności 
społecznej, warsztaty). Organizowano wyjazdy, wycieczki integracyjne.

Najważniejsze projekty, dofinansowane ze środków publicznych, zrealizowane w 2019 roku to:
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. „Jesteśmy Wśród Was” (źródła finansowania: PFRON, środki własne)  
Projekt polegał na prowadzeniu systematycznych, kompleksowych działań rehabilitacyjnych na rzecz dzieci i dorosłych osób 
niepełnosprawnych słuchowo (w tym również z dodatkowymi sprzężonymi niepełnosprawnościami) zamieszkujących teren woj. 
zachodniopomorskiego, które prowadzono indywidualnie i grupowo. Działania ukierunkowane były na integrację, reintegrację 
osób z uszkodzonym słuchem w środowisko społeczne poprzez udzielanie pomocy w przystosowaniu się do wymagań, 
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usuwanie barier, zapewnianie wsparcia specjalistów z różnych dziedzin (w szczególności specjalistów-tłumaczy języka 
migowego), integrację – włączenie i zaakceptowanie osób z uszkodzonym słuchem (zwłaszcza tych, którzy posługują się 
językiem migowym jak i zniekształconą mową, mających problemy audytywno-werbalne w komunikacji z otoczeniem), jako 
równoprawnych członków społeczeństwa. Projekt kontynuowany będzie w latach 2020-2021.
3. „SZCZECIŃSKA JESIEŃ GŁUCHYCH” – festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego (źródła finansowania: PFRON), w 
ramach projektu zrealizowano ogólnopolską imprezę rekreacyjną integrująca osoby niepełnosprawne ( 160 osób) z całej Polski. 
Imprez odbyła się w dniach 27-29 września 2019 r. w Szczecinie. Wspólnie z ZHP Poczta Harcerska Szczecin II, przeprowadzono: 
gry i zabawy sportowe na terenie polan w okolicy jez. Głębokiego w Szczecinie; spacery i zwiedzanie Miasta Szczecin; grę na 
orientację w Parku Kasprowicza w Szczecinie.
4. „Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nr 15 w 2019 roku” (środki Ministra 
Sprawiedliwości) - W ramach zadania prowadzono - na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – punkt 
udzielający 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. Punkt był zlokalizowany w Urzędzie Miasta Szczecin, Filia przy ul. Rydla.
5. „Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, w Świnoujściu - dofinansowanie ze środków Gminy Miasto Świnoujście.
W ramach zadania prowadzono punkt konsultacyjno – logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy na terenie 
miasta Świnoujścia, który realizował swoje zadania zgodnie z indywidualnymi programami terapii logopedycznej, pedagogicznej 
i wychowawczej oraz innymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie ucznia z upośledzeniem słuchu. Terapia była 
prowadzona przy ścisłej współpracy z rodzicami i placówkami oświatowo – wychowawczymi, co w pełni zapewniło opiekę 
rehabilitacyjną słuchu i mowy. 
6. „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz 
osób niepełnosprawnych, Całoroczne działania Domu Kultury ‘Kontakty’” (dofinansowanie ze środków Gminy Miasto Szczecin).
W ramach zadania prowadzono rehabilitację społeczną, integrowano społeczność osób niesłyszących i niedosłyszących 
zamieszkujących teren Gminy; rozwijano twórczą aktywność, podnoszono poziom znajomości i posługiwania się różnorodnymi 
technikami artystycznymi z poszczególnych dziedzin, zwiększano specjalistyczną wiedzę i zapoznawano beneficjentów z 
prawami i obowiązkami obywatelskimi.
7. „ KLUB  SENIORA 60+” (dofinansowanie ze środków Gminy Miasto Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego)
W ramach zadania prowadzono Klub Seniora zrzeszający osoby z uszkodzonym słuchem niesłyszące i słabo słyszące, które 
ukończyły  60 rok życia. Trzy razy w tygodniu w siedzibie PZG odbywały się spotkania w pomieszczeniach specjalnie 
przystosowanych do prowadzenia zajęć warsztatowych, wykładów, spotkań tematycznych, relaksu i  poczęstunku by miło 
spędzić czas. Ponadto, w Ośrodkach w Wałczu i Koszalinie realizowano dodatkowe zajęcia (artystyczne, rekreacyjne) i wykłady 
na rzecz seniorów zamieszkujących tamte tereny.
8. „Kompleksowa rehabilitacja z uśmiechem – edycja 2” (środki PFRON w dyspozycji Województwa Zachodniopomorskiego)
Projekt realizowany był przez Centrum Diagnozy i Rehabilitacji … w Szczecinie oraz 10 placówek terenowych w: Wolinie, 
Chojnie, Choszcznie, Gryfinie, Łobzie, Myśliborzu, Policach Pyrzycach, Stargardzie, Świnoujściu. Projekt objął dorosłe osoby 
niepełnosprawne a także dzieci i młodzież. Prowadzono terapię w formie zajęć indywidualnych lub grupowych w zależności od 
potrzeb beneficjentów, przez terapeutów z dziedziny psychologii, fizjoterapii, pedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej i 
innych.  
9. Edukacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych (źródło finansowania: Gmina Miejska Wałcz) – w ramach zadania 
zaktywizowano i zintegrowano osoby niepełnosprawne poprzez ich udział w zajęciach z rękodzieła, rekreacyjno-sportowych 
oraz spotkaniu wigilijnym. 
10. „ Zupa na Migi – Przez Żołądek do Świata Głuchych” – projekt realizowany w ramach programu „MIKRODOTACJE, LOKALNE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3" Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, gdzie Oddział był partnerem, 
a projekt polegał na organizacji cyklu degustacji posiłków oraz promocji języka migowego.

Ponadto, zrealizowano – przy dofinansowaniu ze środków publicznych - spotkania wigilijne dla podopiecznych Oddziału w: 
Szczecinie, Wałczu, Koszalinie, Gryficach, Stargardzie. Dzięki realizacji spotkań ich uczestnicy mieli okazję do budowania 
wspólnoty i więzi pośród społeczności osób z wadą słuchu. 
Zrealizowano również – w miejscowości Ustka, w okresie od 04 do 13 maja 2019 r. turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych 
Oddziału,.
W dniu 09 czerwca 2019 r. podopieczni Oddziału brali udział w wycieczce pod hasłem „Sekrety Brandenburgii”, w ramach której 
odwiedzono: Prenzlau, Chorin, Niederfinow, Bad Freinwalde.
W dniu 27 kwietnia 2019 r., na specjalne zaproszenie szczecińskich harcerzy, Głusi wzięli udział w Harcerskim Rajdzie Gryf. 
Wędrując po ulicach miasta poszukiwano wspomnień dawnego Szczecina. Wyprawie towarzyszyli harcerze, którzy uczą się 
języka migowego na kursie organizowanym przez PZG.
W dniach 13 – 22 września 2019 r. podopieczni Oddziału brali udział w wycieczce do Chorwacji.
Oddział prowadził także działalność szkoleniową w zakresie języka migowego i działania mające na celu propagowanie Kultury 
Głuchych w społeczeństwie. Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli również w imprezach, podczas których reprezentowano 
interesy środowiska:
- W dniu 14.06.2019 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Panem Adamem Bodnarem. Poruszane 
były tematy związane z dostępem w szpitalach, przychodniach oraz u notariusza.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

11414

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- W niedzielę dnia 19 maja 2019 uczestniczyliśmy w XVIII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych, na Jasnych 
Błoniach.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

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 7 438,73 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2

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, jaka prowadzona była 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 0,00 zł

3

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 dla swoich 
pacjentów/podopiecznych.

86.90.E 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 953 508,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 727 460,08 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 144 265,88 zł

d) przychody finansowe 0,50 zł

e) pozostałe przychody 81 782,48 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 171 540,88 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; w ramach przedmiotu 
działalności, w okresie sprawozdawczym, prowadzono odpłatne szkolenia z zakresu polskiego 
języka migowego. Szkolenia te były skierowane do różnych grup osób, m.in.: pracowników 
ośrodków pomocy społecznej, studentów, urzędników, nauczycieli, wychowawców ośrodków 
specjalnych, osób z otoczenia środowiska niesłyszących. Szkolenia prowadzono na trzech 
poziomach: podstawowym, średnio-zaawansowanym jak i zaawansowanym.

2 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - w ramach tego 
przedmiotu działalności wynajmowano pomieszczenia - wynajem/podnajem części lokali 
niemieszkalnych na rzecz innych podmiotów gospodarczych (osób prawnych i innych 
jednostek); w przedmiocie tym ujęto także refinansowanie kosztów mediów/utrzymania 
pomieszczeń, pracy, ponoszonych przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski 
a dotyczących podmiotów zajmujących te pomieszczenia; a także krótkoterminowy wynajem 
pomieszczeń na rzecz osób fizycznych (m.in sal dla celów prywatnych)

3 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.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7 438,73 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 756 333,50 zł

w 
tym:

0,00 zł

68 088,09 zł

178 862,29 zł

3 509 383,12 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
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2.4. Z innych źródeł

18 195,83 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 591 038,07 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 438,73 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 025 689,56 zł 7 438,73 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3 136 422,01 zł 7 438,73 zł

0,00 zł 0,00 zł

99 684,06 zł

27 456,22 zł

742 158,17 zł

19 969,10 zł 0,00 zł

1 Koszty utrzymania placówek, w których prowadzona jest rehabilitacja społeczna w Koszalinie, 
Szczecinie, Stargardzie i Wałczu.

7 438,73 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

19 095,00 zł

7 780,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

144 265,88 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 44 581,82 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

44 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

33,10 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 44 581,82 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

36 275,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 844 302,68 zł

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

1 792 365,29 zł

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

51 937,39 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 280,33 zł

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

39,92 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 695,93 zł

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

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

10 osób

w 
tym:

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

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 427 197,63 zł

1 289 678,89 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

101 889,25 zł

- inne świadczenia 35 629,49 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 417 105,05 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 792 365,29 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6 491,70 zł

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

821,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wypłacone wynagrodzenia w części VI, podawane są w 
wartościach brutto bez składek ZUS będących kosztem 
pracodawcy. Do obliczeń przyjęto koszty wynagrodzeń z 
2019 roku, z kont zespołu 4.
Członkowie organów nie otrzymują wynagrodzeń z tytułu 
pełnienia funkcji określonych statutem. Podane wartości 
wynagrodzeń dotyczą umów o pracę bądź umów 
cywilnoprawnych zawartych z członkami organu, których 
przedmiotem nie jest pełnienie funkcji członka w tym 
organie, tj. nie są one związane z pełnionymi funkcjami. 
W wyliczeniach dotyczących stanu zatrudnienia i 
przeciętnych wartości wynagrodzeń uwzględniono – 
zgodnie z wytycznymi NIW – również osoby przebywające 
na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, ojcowskich, 
wychowawczych, otrzymujących w danym okresie zasiłki 
chorobowe, opiekuńcze, rodzicielskie.
W wyliczeniach przeciętnych wartości wynagrodzeń 
wypłaconych członkom organów uwzględniano – zgodnie z 
wytycznymi NIW - wszystkich członków danego organu 
(bez względu na to czy dana osoba otrzymywała 
wynagrodzenie czy nie).
W części VI.11 podano kwotę największego wynagrodzenia 
wypłaconego w 1 miesiącu roku sprawozdawczego 
(obejmuje ono najwyższą sumę wszystkich wypłat z tyt. 
stosunku pracy i/lub umów cywilnoprawnych wypłaconych 
jednej osobie, w jednym miesiącu bez względu na okres, 
którego wynagrodzenia te dotyczyły).
W części VI.2.b Uwzględniono również koszty 
wynagrodzeń kadry administracyjnej, jakie dotyczą 
prowadzonej przez Oddział działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego.
W części VI.3 natomiast, odpowiednio, koszty 
wynagrodzeń kadry administracyjnej, przyporządkowane 
do działalności gospodarczej.

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

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

14 700,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

78 000,00 zł

2 „ Prowadzenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej w punkcie 
nr 15 w 2019 roku”

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

63 781,68 zł

3 „Prowadzenie działań 
edukacyjno – 
informacyjnych, 
poradnictwa oraz udzielanie 
pomocy psychologicznej na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin, w Świnoujściu, w 
okresie od 1 stycznia 2019 r. 
do 31 grudnia 2020 r. - 
Prowadzenie punktu 
konsultacyjno – 
logopedycznego dla dzieci i 
młodzieży z wadą słuchu i 
mowy na terenie miasta 
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)

19 423,30 zł

4 „Organizowanie i rozwijanie 
różnorodnych form wsparcia 
oraz działań o charakterze 
aktywizującym i 
integracyjnym na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
Całoroczne działania Domu 
Kultury Niesłyszących 
‘Kontakty’

Aktywizacja, integracja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych słuchowo – 
mieszkańców Gminy Miasto 
Szczecin, inspiracja zachowań 
prospołecznych, rehabilitacja 
społeczna środowiska, rozwój 
aktywności twórczej 
uczestników zadania.

Prezydent Miasta Szczecin (środki 
Gminy M. Szczecin)

32 515,45 zł
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5 „Spotkanie wigilijne 2019” Budowanie wspólnoty i więzi w 
środowisku niepełnosprawnych 
słuchowo Szczecinian; 
kontynuowanie, rozwijanie 
polskich tradycji poprzez 
organizację spotkania 
wigilijnego.

Prezydent Miasta Szczecin (środki z 
budżetu Gminy Miasto Szczecin)

3 000,00 zł

6 "Klub Seniora 60+" Poprawa funkcjonowania osób 
starszych – niesłyszących i słabo 
słyszących zamieszkujących 
teren Województwa 
Zachodniopomorskiego, 
poprzez ich aktywizację oraz 
stworzenie oferty zajęć 
odpowiadających na 
specyficzne potrzeby tej grupy 
społecznej, znajdującej się w 
trudnej sytuacji życiowej, 
wykluczonych społecznie i 
wykluczonych cyfrowo.

Województwo Zachodniopomorskie 
(środki z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego)

7 225,55 zł

7 "Edukacja społeczna osób 
niepełnosprawnych”

Edukacja społeczna osób 
niepełnosprawnych, wspieranie 
usamodzielniania się osób 
niepełnosprawnych, 
organizowanie i rozwijanie 
różnorodnych form wsparcia, 
integracja osób niesłyszących 
zamieszkujących teren Gminy 
Miejskiej Wałcz

Burmistrz Miasta Wałcz (środki z 
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz)

7 575,00 zł

8 „Kompleksowa rehabilitacja 
z uśmiechem – edycja 2”

Kompleksowa rehabilitacja 
dorosłych niepełnosprawnych 
mieszkańców województwa a 
także dzieci i młodzieży. Terapia 
w formie zajęć indywidualnych 
lub grupowych w zależności od 
potrzeb beneficjentów, w 
dziedzinie psychologii, 
fizjoterapii, pedagogiki, 
logopedii, integracji 
sensorycznej i innych.

Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego (środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych)

105 700,00 zł

9 "Spotkanie wigilijne 2019" 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)

3 900,00 zł

10 „Integracja i aktywizacja 
osób starszych – 
prowadzenie klubów seniora 
oraz innych form wsparcia 
dziennego seniorów na 
terenie Gminy Miasto 
Szczecin – Klub Seniora 60+”

Poprawa funkcjonowania osób 
starszych – niesłyszących i słabo 
słyszących zamieszkujących 
teren Gminy Miasto Szczecin, 
poprzez ich aktywizację oraz 
stworzenie oferty zajęć 
odpowiadających na 
specyficzne potrzeby tej grupy 
społecznej, znajdującej się w 
trudnej sytuacji życiowej, 
wykluczonych społecznie i 
wykluczonych cyfrowo.

Prezydent Miasta Szczecin (środki z 
budżetu Gminy Miasto Szczecin)

31 122,99 zł

Druk: NIW-CRSO 15



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)

11 "Spotkanie wigilijne 2019" Umacnianie wspólnoty i więzi w 
środowisku osób z 
uszkodzeniami słuchu z powiatu 
wałeckiego, kontynuowanie, 
rozwijanie polskich tradycji 
poprzez organizację spotkania 
wigilijnego.

Starosta Wałecki (środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych)

420,00 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)

364,00 zł

13 "Spotkanie wigilijne 2019" 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

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

1 "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.

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

58 901,13 zł
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2 „Jesteśmy Wśród Was” 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)

166 434,39 zł

3 „Szczecińska Jesień 
Głuchych”

Aktywizacja i integracja osób 
niepełnosprawnych słuchowo z 
10 województw dzięki ich 
udziałowi w ponadregionalnej 
imprezie a także: stymulowanie 
do aktywności i uczestnictwa w 
turystyce, rekreacji, zajęciach 
sportowych i innych formach 
wypoczynku oraz 
zagwarantowanie tym osobom, 
na zasadzie równości z innymi 
obywatelami, udziału w tychże 
formach.

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

76 259,76 zł

4 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 1 861 033,57 zł

5 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 511 807,68 zł

6 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 458 833,14 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

W pkt. IV.3 wskazano – zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Wolności – wszystkie umowy obowiązujące w 
danym okresie sprawozdawczym, zawarte na preferencyjnych warunkach w roku sprawozdawczym oraz latach 
poprzedzających (gdzie umowy te nadal obowiązują).
W pkt. III.2.2.d uwzględniono środki PFRON przyznane przez władze samorządowe oraz dofinansowania do 
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych będące pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Polski Związek Głuchych 
Zachodniopomorskie Centrum 
Medyczne Spółka z o.o. w 
Szczecinie Przychodnia 
Medyczna

384476720          
 

Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 
19/1

50,00 50,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Narodowy Fundusz Zdrowia 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 1

7 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 201 942,30 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maja Kamińska-Kołota 
Magdalena Kłunejko
Marek Miśków

Katarzyna Kożuchowska
Andrzej Gałązka

Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-30
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