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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO Nr domu 91/93 Nr lokalu 

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

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00078901600000 6. Numer KRS 0000043245

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Kałużny Prezes Zarządu TAK

Olgierd Koczorowski Wiceprezes Zarządu TAK

Maja Kamińska-Kołota Sekretarz Zarządu TAK

Katarzyna Kożuchowska Członek Zarządu TAK

Marek Miśków Członek Zarządu TAK

Adam Sapritonow Członek Zarządu TAK

Grzegorz Witkowski Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jan Kiwior Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Oddziału

TAK

Bronisław Stankiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej Oddziału

TAK

Jolanta Sacharczuk Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej Oddziału

TAK

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych (dalej OZ PZG) w roku 2014 realizował swoje 
zadania statutowe poprzez 3 jednostki działalności merytorycznej:
1. Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących (dalej Ośrodek) z siedzibą w Szczecinie 
wraz z podległymi mu ośrodkami terenowymi w: Koszalinie, Wałczu, Stargardzie Szczecińskim i grupach 
wsparcia w Gryficach, Kołobrzegu i Sławnie. 
2. Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzież oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. 
M. Góralówny w Szczecinie (dalej Centrum) wraz z punktami logopedycznymi w terenie.
3. Specjalistyczną Poradnią Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie (dalej Poradnia).

OŚRODEK REHABILITACJI I WSPARCIA SPOŁECZNEGO NIESŁYSZĄCYCH W SZCZECINIE I JEGO PLACÓWKI 
TERENOWE

W Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie oraz podległych mu 
jednostkach terenowych prowadzono działania na rzecz integracji, rehabilitacji, wspólnego 
rozwiązywania problemów, wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i 
społecznych dorosłych osób niepełnosprawnych słuchowo i ich rodzin (w tym zwłaszcza słyszących 
dzieci inwalidów słuchu).  Ośrodek współpracował również z administracją samorządową, instytucjami i 
innymi organizacjami w zakresie działań na rzecz ogółu osób niepełnosprawnych słuchowo i ich dobra.

Najważniejszą formą wsparcia dorosłych inwalidów słuchu realizowaną przez pracowników Ośrodka (i 
jego placówek terenowych, rozsianych po całym województwie) było zapewnienie nieodpłatnych usług 
tłumaczenia na język migowy i niesienie osobom niepełnosprawnym słuchowo pomocy w życiu 
codziennym. Zatrudnieni asystenci osobiści osób niepełnosprawnych i tłumacze języka migowego 
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pomagali osobom niepełnosprawnym słuchowo ułatwiając im komunikowanie się z otoczeniem, dążyli 
do usuwania wszelkiego typu barier, z jakimi spotykają się niesłyszący (społecznych, komunikacyjnych, 
psychologicznych i innych). Asystenci, tłumacze służyli pomocą zróżnicowaną ze względu na 
indywidualne potrzeby. Asystowano osobom niepełnosprawnym w sprawach życia codziennego, ale 
również w urzędach i instytucjach (m.in. podczas załatwiania spraw w sądach, na komisjach ZUS, PZON 
itp.) a także w sytuacjach losowych, zagrożenia życia i zdrowia. 
Znaczna część usług asystentów, tłumaczy dotyczyła pomocy w placówkach służby zdrowia (w czasie 
wizyt u lekarza, w szpitalach, podczas konsultacji oraz badań lekarskich itp.). Pomagano w dotarciu do 
specjalistycznych usług medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielano porad związanych z 
załatwianiem sprzętu medycznego (w tym zwłaszcza aparatów słuchowych). Pomagano w konfiguracji i 
obsłudze sprzętu (faks, telefony komórkowe, komputery i oprogramowanie). Aktywnie 
współpracowano z Ośrodkami Pomocy Społecznej (brano udział w wywiadach środowiskowych, 
spotkaniach z pracownikami OPS, itp.). Służono wsparciem w sytuacjach wymagających sprawnego 
posługiwania się pismem (ze względu na barierę językową – odmienność gramatyki klasycznego języka 
migowego i trudności w porozumiewaniu się w języku polskim na piśmie). Pomagano pisać listy, 
wnioski i podania, wypełniać dokumenty, kwestionariusze, ankiety, itp. Asystowano w wypełnianiu 
deklaracji podatkowych. Wspierano w rozwiązywaniu problemów prawnych, problemów w zakładach 
pracy, w szkołach i przedszkolach (dzieci inwalidów słuchu). Pomagano niepełnosprawnym słuchowo w 
poszukiwaniu pracy oraz załatwianiu formalności związanych z podjęciem zatrudnienia. Dzięki wsparciu 
ośrodka 15 osób niesłyszących podjęło w 2014 r. pracę. Pomoc tłumaczy mogła i może być nadal 
świadczona dzięki Gminie Miasto Szczecin oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w ramach przekazanego dofinansowania na realizację zadań pt. „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” i „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek”.
W ośrodku w Szczecinie działał również punkt logopedyczny, gdzie prowadzono indywidualną 
rewalidację obejmującą trening słuchowy oraz ćwiczenia artykulacyjno-głosowe dla dorosłych 
inwalidów słuchu.

Ośrodek realizował także świadczenia grupowe mające na celu ochronę praw i interesów osób 
niesłyszących oraz przedstawienie problemów i osiągnięć środowiska społeczności lokalnej a także jego 
integrację i aktywizację. 
Bardzo ważną rolę w rehabilitacji osób z wadami słuchu pełnią świetlice, które tradycyjnie działały we 
wszystkich placówkach Oddziału. Były i nadal są one miejscami spotkań i wymiany doświadczeń dla 
środowiska osób z wadą słuchu oraz miejscem realizacji grupowych działań na rzecz środowiska. W 
placówkach tych, w prace na rzecz wspólnoty niesłyszących i słabo słyszących, angażują się sami 
niepełnosprawni członkowie Oddziału. Wraz z pracownikami współorganizują oni imprezy integracyjne, 
kulturalne, sportowo-rekreacyjne. W 2014 roku tradycyjnie odbyło się wiele imprez integracyjnych. 
Organizowano m.in.: spotkania walentynkowe, bale karnawałowe. Świętowano Dzień Kobiet, Tłusty 
Czwartek. Odbywały się spotkania noworoczne i spotkania pod hasłem „Powitanie lata”, „Pożegnanie 
roku 2014”. 
Tradycyjnie, we wszystkich placówkach, odbyły się spotkania wigilijne dla podopiecznych Oddziału. 
Wspólne spędzanie czasu przy wigilijnym stole budowało poczucie wspólnoty, więzi i jednoczyło ludzi. 
W Szczecinie i w każdym z ośrodków terenowych prowadzono zespoły aktywności ( m. in.; plastyczne, 
florystyczne, rękodzielnicze, fotograficzne, wideo–filmowe, sportowe, bibliotekarsko–czytelnicze). 
Organizowano też szkolenia, prelekcje, wykłady i zajęcia z różnych dziedzin życia tłumaczone na język 
migowy. Dla podopiecznych Ośrodka organizowano m.in. spotkania z policjantem z Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP w Szczecinie, spotkania z zagranicznymi studentami Pomorskiej Akademii Medycznej. 
Tłumacze języka migowego świadczyli usługi również podczas imprez masowych takich jak impreza 
„Przekaż 1%”, Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” organizowane przez BOP Urzędu 
Miasta Szczecin. Braliśmy też udział w akcjach ogólnopolskich takich jak „Otwarty Dzień Notariatu”. W 
czasie „Dni Morza” w Szczecinie dla podopiecznych zorganizowano bezpłatne rejsy statkami.

Dzięki dofinansowaniu Gminy Miasto Szczecin, Gminy Wałcz, Gminy Koszalin i MOPRu w Szczecinie 
zrealizowano cykl działań pod hasłem "Jesteśmy między Wami”.
Dzięki dotacji Gminy Miasto Szczecin prowadzono działania w Domu Kultury Kontakty i Domu 
Dziennego Pobytu Niesłyszących w Szczecinie (zawsze z udziałem tłumaczy języka migowego) 
aktywizujące, integrujące i inspirujące osoby niesłyszące do zachowań prospołecznych. Organizowano 
grupowe zajęcia w zespołach aktywności, kołach zainteresowań, (florystycznym, malarstwa i historii 
sztuki, brydżowym), działania informacyjne, w tym prelekcje i spotkania tłumaczone na język migowy 
mające na celu zwiększanie wiedzy osób niesłyszących i nabywanie przez nich umiejętności 
niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Przeprowadzone zostały warsztaty z makijażu. 
Działała kawiarenka internetowa.
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W ośrodku terenowym w Koszalinie i ośrodku w Wałczu zrealizowano zajęcia kole plastycznym i 
rękodzieła. Przeprowadzono również Wojewódzki Konkurs Twórczości Artystycznej Osób z Wadą 
Słuchu w 3 kategoriach: rękodzieło, malarstwo i fotografia. Projekt podsumowała wystawa 
pokonkursowa i integracyjna impreza dla widowni i niepełnosprawnych słuchowo twórców 
zorganizowana na Zamku Książąt Pomorskich.

Grupa Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Kołobrzegu realizowała w 2014 r. cykl zajęć 
dofinansowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Odbyły się zajęcia z zakresu zasad i norm 
prawidłowego odżywiania się. Umacniano również zdrowie psychiczne podopiecznych poprzez zajęcia z 
psychoterapeutą.

W roku 2014 Ośrodek zrealizował projekt pt. "Prawo przyjazne Głuchym" – dofinansowany ze środków 
otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach projektu zrealizowano cykl 
spotkań edukacyjnych (po 8 spotkań w 3 placówkach: Koszalinie, Szczecinie i Wałczu), których 
uczestnikami byli podopieczni Oddziału. Wszystkim chętnym oferowano również wsparcie w formie 
bezpłatnej pomocy prawnej na indywidualnych spotkaniach z prawnikami.
Dodatkowo, dzięki dotacji Gminy Miasto Koszalin (w ramach zadania „Pomoc prawna dla 
niesłyszących”) wsparto lokalne środowisko osób niesłyszących (mieszkańców Koszalina) i ich rodzin 
poprzez udzielanie profesjonalnych porad i nieodpłatnej pomocy prawnej.
Efektem tych zadań było profesjonalne rozpoznanie problemów osób z wadą słuchu, uzyskanie wiedzy 
na temat możliwości radzenia sobie z problemami prawnymi. Konsultacje z prawnikiem pozwoliły 
osobom niepełnosprawnym uniknąć konsekwencji nieznajomości prawa i problemów, jakie się z tym 
wiążą.
 
W roku 2014 kontynuował swoją działalność Punkt reedukacyjny dla słyszących dzieci wychowywanych 
przez niesłyszących rodziców. Przy dofinansowaniu Województwa Zachodniopomorskiego zrealizowano 
wielopłaszczyznowy program wsparcia tych rodzin.  Pod hasłem "Malujemy życie" odbywały się 
indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci, podczas których wyrównywano ich braki edukacyjne. 
Ćwiczono słuchanie i mówienie, czytanie i pisanie. Rozwijano kompetencje matematyczne, 
umiejętności manualne, sprawność ruchową dzieci. Rozwijano indywidualne zainteresowania i 
uzdolnienia, wzmacniano poczucie własnej wartości dzieci uczestniczących w zadaniu. 
Zrealizowano cykl porad indywidualnych i pogadanek dla niepełnosprawnych słuchowo rodziców, 
którzy wychowują słyszące dzieci. Współpracowano z instytucjami zaspokajającymi potrzeby 
edukacyjne dzieci. Umacniano więzi w rodzinach i wdrażano do korzystania z dóbr kultury poprzez 
wspólne wycieczki, wyjścia do kina, teatru, filharmonii, na wystawy, wspólne uczestnictwo w imprezach 
okolicznościowych.
Dzięki dobrej współpracy z Gminą Miasto Szczecin niesłyszący rodzice, którzy wychowują słyszące dzieci 
mogli skorzystać z projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Wzięli oni udział w wyjeździe socjoterapeutyczno-edukacyjnym do Karpacza. Rodzice i 
dzieci wzięli udział w dwutygodniowych warsztatach, podczas których uczyli się jak rozwiązywać 
problemy rodzinne, jak pracować z dziećmi, a także jak zwiększyć poczucie własnej wartości. 
Kontynuacją tego projektu był jednodniowy wyjazd we wrześniu do Świnoujścia, gdzie rodzice razem z 
dziećmi nauczyli się spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. 
W Karpaczu, na wyjeździe, powstał pomysł dostosowania jednej z sal Ośrodka OZ PZG w Szczecinie do 
potrzeb dzieci. Rodzice dzieci, w czynie społecznym, wyremontowali salę (m.in.: odmalowano ściany, 
położono nową podłogę, ustawiono meble). Dzięki zaangażowaniu rodziców Ośrodek posiada teraz 
większą i lepiej przystosowaną do potrzeb dzieci salę dydaktyczną.

W roku 2014 zrealizowano projekt „ZAPISANE OBRAZAMI” , który był przedsięwzięciem aktywizującym i 
integrującym osoby z wadą słuchu z dwóch województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W 
ramach projektu zrealizowano cykl 3 imprez: „Ciekawe Zakątki Kalisza”, „Ciekawe Zakątki Szczecina” 
oraz festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego. Projekt realizowali - w partnerstwie 
- Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych (lider projektu) i Stowarzyszenie Osób z 
Wadą Słuchu „Gest” z Kalisza (partner projektu). Dokumentacja fotograficzna imprez, której autorami 
są uczestnicy, posłużyła jako materiał do przygotowania kalendarza podsumowującego projekt. 
Fotografie, które znalazły się w kalendarzu są świadectwem wrażliwości estetycznej i indywidualnych 
zdolności twórczych niesłyszących uczestników projektu, ukazują ich własne spojrzenie na Pomorze 
Zachodnie i Wielkopolskę. Efektem projektu jest przede wszystkim integracja i aktywizacja 180 osób 
niepełnosprawnych słuchowo z 2 województw, zbudowanie poczucia jedności i więzi w środowisku, 
wzajemna wymiana doświadczeń, zacieśnianie kontaktów międzyludzkich. Celem obchodów 
organizowanych z okazji święta Międzynarodowego Dnia Głuchego jest, bowiem zawsze zwracanie 
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uwagi na osoby Głuche, na problemy, z jakimi się spotykają oraz organizowanie akcji budujących 
zrozumienie i poczucie solidarności, integracji środowiska oraz promujących równouprawnienie.

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH Z 
USZKODZONYM SŁUCHEM IM. MARII GÓRALÓWNY W SZCZECINIE.

Główne rodzaje działań podejmowanych na rzecz podopiecznych Centrum w 2014 roku to 
kompleksowa diagnoza i rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy u dzieci i osób dorosłych w ramach 
kontraktów zawieranych z NFZ i otrzymywanych dotacji z instytucji samorządowych i fundacji w ramach 
ogłaszanych otwartych konkursach ofert.

Usługi indywidualne świadczone przez Centrum na rzecz osób z uszkodzeniami słuchu objęły 
świadczenia ambulatoryjne w zakresie:
- Poradni Otolaryngologicznej
- Poradni Otolaryngologicznej Dziecięcej
- Poradni Audiologicznej
- Poradni Logopedycznej (również w środowisku domowym pacjenta)
- Poradni Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Słuchu i Mowy

W roku 2014 Centrum zrealizowało zadanie dofinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie - 
„Diagnoza i rehabilitacja osób z uszkodzonym słuchem” dzięki któremu wspierano dostęp osób z 
niepełnosprawnością słuchową do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji.
Dzięki wsparciu Fundacji Orange realizowano – w ramach ogólnopolskiego programu rehabilitacji 
małych dzieci z wadą słuchu „Dźwięki Marzeń” – rehabilitację domową podopiecznych Centrum.
Centrum wykonywało przesiewowe badania słuchu w 6 szkołach podstawowych Gminy Wolin, u dzieci 
rozpoczynających naukę w pierwszej klasie.
Jak corocznie specjaliści Centrum uczestniczyli również w „Białej Niedzieli” z okazji Dnia Chorego 
zorganizowanej w Goleniowie i Starym Czarnowie.

W ramach współpracy z Teatrem Współczesnym niesłyszący podopieczni Centrum brali udział w 
całorocznych warsztatach, kończących się spektaklem.

W roku 2014, w ramach Centrum, działały również punkty logopedyczne w terenie: w Choszcznie, 
Chojnie, Gryfinie, Łobzie, Myśliborzu, Policach, Przybiernowie, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, 
Świnoujściu i Wolinie.
Poradnie logopedyczne udzielały systematycznej pomocy logopedycznej i pedagogicznej. Prowadzono, 
m.in., ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową, usprawniano narządy artykulacyjne i zwiększano 
kompetencje językową dziecka niesłyszącego. Wdrożono działania pozwalające na pełną integrację 
intelektualną i społeczną dzieci z zaburzeniami słuchu ze słyszącymi rówieśnikami. 

DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU W 
KOSZALINIE

Poradnia zrealizowała w roku 2014 zadanie współfinansowane ze środków PFRON przekazanych za 
pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego p.n. „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – 
impreza integracyjna uzupełniająca terapię podopiecznych Poradni PZG w Koszalinie. 
Poradnia zrealizowała również zadanie współfinansowane ze środków PFRON przekazanych za 
pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie działającego w imieniu Prezydenta 
Miasta Koszalin p.n. Warsztaty Integracyjne Dla Dzieci I Rodziców pt. „Spędzamy wolny czas”.
Poradnia zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego 
p.n. „Kim będę w mojej Małej Ojczyźnie? Warsztaty z edukacji społecznej połączone z warsztatami 
artystycznymi dla dzieci i młodzieży”.
Zrealizowano również projekt współfinansowany ze środków województwa Zachodniopomorskiego p.n. 
„Podaj mi rękę” – warsztaty dla rodzin.

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Orange prowadzono Bank Aparatów Słuchowych i realizowano 
rehabilitację domową małych pacjentów Poradni.

Poradnia w Koszalinie prowadziła kontraktowaną przez NFZ działalność:
-poradnię logopedyczną,

Druk: MPiPS 5



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

9145

4

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

-poradnię otolaryngologiczną,
-poradnię audiologiczno-foniatryczną,
-poradnię rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
-poradnię rehabilitacji słuchu i mowy.

Pacjenci Poradni - dla pełnej diagnozy - korzystali z konsultacji psychologa, surdologopedy – logopedy, 
terapeuty słuchu, pedagoga – surdopedagoga i fizjoterapeuty.
Przeprowadzone badania i konsultacje są podstawą do stworzenia dla każdego pacjenta programu 
terapeutycznego – propozycji takich działań specjalistów, które uwzględniają potrzeby i możliwości 
pacjenta/opiekuna.

W poradni prowadzono terapię indywidualną pacjentów między innymi przez surdologopedię – 
logopedę, surdopedagoga – pedagoga, psychologa, terapeutę słuchu, fizjoterapeutę.

Prowadzono również terapię grupową – zajęcia prowadzone w grupkach – do 4 osób, przez 1 
specjalistę, gdzie realizowano program terapii uwzględniający poprawę funkcjonowania pacjentów w 
grupie poprzez nawiązywanie wzajemnych, prawidłowych relacji, współzawodnictwo, wzajemne 
wsparcie, wyzwalanie aktywności, kreatywności, budowania więzi przyjaźni itp.

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

Druk: MPiPS 6
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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: 
Głuchym i 
niedosłyszącym 
oferowano pomoc we 
wszelkich sprawach 
życiowych zapewniając 
bezpłatne wsparcie 
tłumaczy języka 
migowego i asystentów 
osobistych osób 
niepełnosprawnych. 
Organizowano pomoc 
prawną, 
psychologiczną, 
logopedyczną. 
Asystenci, tłumacze 
służyli pomocą 
zróżnicowaną ze 
względu na 
indywidualne potrzeby. 
Asystowano osobom 
niepełnosprawnym w 
sprawach życia 
codziennego, ale 
również w urzędach i 
instytucjach (m.in. 
podczas załatwiania 
spraw w sądach, na 
komisjach ZUS, PZON 
itp.) a także w 
sytuacjach losowych, 
zagrożenia życia i 
zdrowia.

94.99.Z

Druk: MPiPS 7



ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie działań w 
zakresie ochrony i 
promocji zdrowia oraz 
profilaktyki zdrowotnej 
i społecznej – pozostała 
działalność w zakresie 
opieki zdrowotnej, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowana: 
świadczono usługi 
indywidualne na rzecz 
osób z uszkodzeniami 
słuchu, które objęły 
świadczenia 
ambulatoryjne w 
zakresie:
- Poradni 
Otolaryngologicznej
- Poradni 
Otolaryngologicznej 
Dziecięcej
- Poradni 
Audiologicznej
- Poradni 
Logopedycznej 
(również w środowisku 
domowym pacjenta)
- Poradni Rehabilitacji 
Osób z Dysfunkcją 
Narządu Słuchu i 
Mowy.
Prowadzono terapię 
indywidualną 
pacjentów między 
innymi przez 
surdologopedię – 
logopedę, 
surdopedagoga – 
pedagoga, psychologa, 
terapeutę słuchu, 
fizjoterapeutę.

86.90.E

Druk: MPiPS 8



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

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

Działania przeciwko 
wykluczeniu 
społecznemu osób z 
uszkodzonym słuchem: 
działano na rzecz 
integracji środowiska. 
Ośrodek realizował 
także świadczenia 
grupowe mające na 
celu ochronę praw i 
interesów osób 
niesłyszących oraz 
przedstawienie 
problemów i osiągnięć 
środowiska 
społeczności lokalnej a 
także jego integrację i 
aktywizację. W 
placówkach 
funkcjonowały świetlice 
– kluby będące 
miejscami spotkań i 
wymiany doświadczeń 
osób z wadą słuchu. 
Organizowano własne 
formy rekreacji, 
turystyki i sportu. 
Prowadzono działalność 
kulturalno-oświatową i 
promowano osiągnięcia 
artystyczne osób z 
uszkodzonym słuchem 
(poprzez zajęcia w 
zespołach aktywności 
społecznej, warsztaty, 
wystawy twórczości).

94.99.Z

Druk: MPiPS 9
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizowanie i 
prowadzenie 
działalności 
szkoleniowej w różnych 
formach szkolnych i 
poza szkolnych, w tym - 
w szczególności w 
zakresie języka 
migowego - kształcenie 
ustawiczne do-rosłych i 
pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane - 
Organizowanie i 
prowadzenie 
działalności 
szkoleniowej w różnych 
formach szkolnych i 
poza szkolnych, w tym - 
w szczególności w 
zakresie języka 
migowego - kształcenie 
ustawiczne dorosłych i 
pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane - 
prowadzono kursy 
języka migowego dla 
pracowników służb 
społecznych, 
pracowników SOSW dla 
dzieci słabosłyszących, 
studentów, 
pracowników urzędów, 
osób z wadą słuchu i 
innych chętnych osób. 
Przeprowadzono  4  
kursy języka migowego 
- poziom elementarny i 
1 kurs języka migowego 
- poziom średnio-
zaawansowany.

85.59.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,333,348.42 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,138,680.54 zł

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie działań w 
zakresie ochrony i 
promocji zdrowia oraz 
profilaktyki zdrowotnej 
i społecznej – pozostała 
działalność w zakresie 
opieki zdrowotnej, 
gdzie indziej 
niesklasyfiko-wana: 
wykonywano odpłatne 
usługi medyczne: 
badania i konsultacje 
laryngologiczne, 
audiologiczne, badania 
słuchu, logopedyczne, 
dobór aparatów 
słuchowych, itd.- 
wykonywane na 
życzenie pacjentów - 
osób zgłaszających się 
do poradni i centrum 
OZ PZG, 
nieubezpieczonych w 
Narodowym Funduszu 
Zdrowia i w zw. 
niemożliwych do 
kontraktowania przez 
NFZ.

86.90.E

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 11
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 48,884.26 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 16.58 zł

e) Pozostałe przychody 145,767.04 zł

0.00 zł

6,875.00 zł

226,706.74 zł

2,926,736.08 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 45,267.74 zł

29,219.00 zł

16,048.74 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 116,232.96 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 11,529.90 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

1 koszty działalności placówek Oddziału: wynagrodzenia tłumaczy języka migowego, asystentów 
osobistych osób niepełnosprawnych i koszty eksploatacji pomieszczeń

11,529.90 zł

1 koszty działalności placówek Oddziału 527.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11,529.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,160,317.82 zł

Druk: MPiPS 12



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -281,780.75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,508,088.02 zł 11,529.90 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

3,420,461.29 zł 11,529.90 zł

48,884.26 zł 0.00 zł

19,974.04 zł

0.00 zł

0.00 zł

18,768.43 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

11,496.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

200.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 13



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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

55.0 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)

42.7 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

570.00 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)

70.00 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

70.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,907,879.89 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,494,015.43 zł

1,493,088.45 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 926.98 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 413,864.46 zł

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

1,907,879.89 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 10,617.61 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,897,262.28 zł

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

0.00 zł

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

6,543.21 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)

0.00 zł

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

158,989.92 zł

2.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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

3,634.68 zł

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

0.00 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)

Wysokość przeciętnych wynagrodzeń obliczono zgodnie z 
wytycznymi podanymi w punkcie 4. Wynagrodzenia podane 
w punktach: 4, 6, 8 i 10 dotyczące członków organu 
zarządzającego i innych organów organizacji nie dotyczą 
sprawowanych w tych organach funkcji. Członkowie organu 
zarządzającego, organu kontroli i pozostałych organów nie 
pobierają wynagrodzeń za udział w pracach tego organu.

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 Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych - 
"Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej"

Umożliwianie niezależnego i 
aktywnego funkcjonowania 
niepełnosprawnych słuchowo 
mieszkańców Szczecina poprzez 
wsparcie zatrudnionych  w 
ramach zadania asystentów 
osobistych osób 
niepełnosprawnych – tłumaczy 
języka migowego

Gmina Miasto Szczecin 71,012.00 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

8,800.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych: 
Integracja i aktywizacja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych 
zapobiegająca ich izolacji i 
marginalizacji obejmująca 
osoby z dysfunkcją narządu 
słuchu, wzroku, układu 
mięśniowo-kostnego oraz 
niepełnosprawnością 
intelektualną i psychiczną - 
"Jesteśmy między Wami – 
działania całoroczne Domu 
Kultury Kontakty i Domu 
Dziennego Pobytu 
Niesłyszących w 2014 r”

Rehabilitacja społeczna, 
aktywizacja i integracja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych słuchowo – 
mieszkańców Gminy Miasto 
Szczecin

Gmina Miasto Szczecin 35,640.00 zł

3 Diagnoza i rehabilitacja osób 
z uszkodzonym słuchem

Wspieranie dostępu osób z 
niepełnosprawnością słuchową 
do wielospecjalistycznej 
diagnozy 
i rehabilitacji

Województwo Zachodniopomorskie 28,827.00 zł

4 Zadanie z zakresu pomocy 
społecznej pt. "Prawo 
przyjazne Głuchym"

działanie na rzecz integracji i 
reintegracji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
wsparcie osób 
niepełnosprawnych słuchowo i 
ich rodzin przez prowadzenie 
profesjonalnej pomocy 
doradczej i realizację działań 
edukacyjnych

Województwo Zachodniopomorskie 20,730.00 zł

5 „Podaj mi rękę” Działania na rzecz rodziny, 
upowszechnianie 
macierzyństwa i rodzicielstwa 
poprzez warsztaty dla rodzin

Województwo Zachodniopomorskie 17,101.00 zł

6 Prowadzenie działań 
edukacyjno-informacyjnych, 
poradnictwa oraz udzielanie 
pomocy psychologicznej na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin, na terenie 
Świnoujścia, w okresie od 
01.01.2013 do 31.12.2015

Zredukowanie opóźnień w 
rozwoju dziecka z wadą 
słuchu,integracja intelektualna i 
społeczna dzieci z zaburzeniami 
słuchu ze słyszącymi 
rówieśnikami, przygotowanie 
młodzieży z wadą słuchu do 
lepszego funkcjonowania w 
życiu społecznym i 
zawodowym.

Gmina Miasto Świnoujście 19,235.36 zł

7 "Malujemy życie" - 
Wspieranie inicjatyw o 
charakterze edukacyjnym 
obejmujących realizację 
programów oświatowych, 
konferencje, konkursy, 
kursy, plenery, warsztaty, 
wystawy, a także inne 
działania związane 
z podnoszeniem wiedzy oraz 
aktywnością w procesie 
budowania społeczeństwa 
obywatelskiego wśród dzieci 
i młodzieży, a także osób 
niepełnosprawnych.

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci słyszących 
wychowywanych przez 
niesłyszących rodziców.
Pomoc niesłyszącym rodzicom 
w wychowaniu słyszących 
dzieci.
Umacnianie więzi 
emocjonalnych w tych 
rodzinach

Województwo Zachodniopomorskie 9,857.24 zł
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8 "Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, 
kursów, warsztatów, grup 
środowiskowego wsparcia 
oraz zespołów aktywności 
społecznej dla osób 
niepełnosprawnych - 
aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby - 
"Jesteśmy między Wami"

Rehabilitacja społeczna, 
aktywizacja i integracja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych słuchowo – 
mieszkańców Województwa 
Zachodniopomorskiego

Województwo Zachodniopomorskie 12,481.00 zł

9 Prowadzenie działalności 
profilaktycznej i edukacyjnej 
w zakresie promocji zdrowia, 
wykrywania schorzeń i 
chorób przewlekłych, na 
rzecz lokalnej społeczności - 
"Zachodniopomorskie 
Kontakty Niesłyszących"

Edukacja niepełnosprawnych 
słuchowo podopiecznych Grupy 
Wsparcia Społecznego 
Niesłyszących w Kołobrzegu w 
zakresie zasad, norm 
prawidłowego odżywiania się. 
Umacnianie zdrowia 
psychicznego poprzez zajęcia a 
z psychoterapeutą. 
Rehabilitacja społeczna i 
integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych słuchowo - 
mieszkańców Kołobrzegu.

Gmina Miasto Kołobrzeg 7,467.07 zł

10 Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób - "Malujemy 
życie"

Wszechstronne wsparcie dla 
rodzin, w których niesłyszący 
rodzice wychowują słyszące 
dzieci. Rozszerzanie 
umiejętności społeczno-
wychowawczych przez tych 
rodziców, pogłębianie przez 
dzieci wiedzy i umiejętności 
programowych dostosowane 
do ich potrzeb i poziomu 
edukacyjnego. Rozwój 
wielopłaszczyznowej 
wrażliwości dziecka i jego 
rodziców.

Wojewoda Zachodniopomorski 6,875.00 zł

11 Organizacja sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - 
"Zajęcia artystyczne w 
grupach zainteresowań przy 
Domu Kultury Kontakty"

Rehabilitacja społeczna i 
integracja środowiska 
niepełnosprawnych słuchowo 
mieszkańców Szczecina poprzez 
organizację warsztatów 
florystycznych; rozwijanie 
kreatywności przy 
jednoczesnym zdobywaniu 
umiejętności specjalistycznych 
oraz rozbudzanie aktywności 
artystycznej wśród tych osób.

Gmina Miasto Szczecin (środki 
PFRON pozostające w dyspozycji 
powiatu)

5,742.72 zł

12 „Kim będę w mojej Małej 
Ojczyźnie?"

Działania na rzecz rodziny, 
upowszechnianie 
macierzyństwa i rodzicielstwa 
poprzez warsztaty z edukacji 
społecznej połączone z 
warsztatami artystycznymi dla 
dzieci i młodzieży

Województwo Zachodniopomorskie 6,000.00 zł
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13 Ochrona i promocja zdrowia, 
działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych - 
"Zachodniopomorskie 
Kontakty Niesłyszących"

Rehabilitacja społeczna i 
integracja środowiska 
niepełnosprawnych 
mieszkańców Koszalina, 
rozwijanie uzdolnień, 
kreatywności przy zdobywaniu 
umiejętności z dziedziny 
plastyki i rękodzieła.

Gmina Miasto Koszalin 3,667.07 zł

14 Pomoc społeczna i 
działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych w tym: 
edukacja społeczna w 
zakresie potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
wspieranie usamodzielniania 
się osób niepełnospraw-nych 
oraz organizowanie i 
rozwijanie różnorodnych 
form wsparcia oraz działań o 
charakterze aktywizującym, 
integracyjnym oraz 
samopomocowym na rzecz 
osób niepełnosprawnych 
oraz ich rodzin - 
"Zachodniopomorskie 
Kontakty Niesłyszących 
2014"

Rehabilitacja społeczna i 
integracja środowiska 
niepełnosprawnych słuchowo 
mieszkańców Wałcza poprzez 
organizację warsztatów 
florystycznych; rozwijanie 
kreatywności przy 
jednoczesnym zdobywaniu 
umiejętności oraz rozbudzanie 
aktywności artystycznej wśród 
tych osób.

Gmina Miejska Wałcz 3,820.00 zł

15 „Organizowanie lokalnych, 
regionalnych i 
ogólnopolskich imprez 
kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność 
w tych dziedzinach - 
Spotkanie ze Świętym 
Mikołajem"

Integracja uzupełniająca terapię 
podopiecznych Poradni PZG w 
Koszalinie.

Województwo Zachodniopomorskie 
(środki PFRON pozostające w 
dyspozycji Urzędu 
Marszałkowskiego)

5,630.00 zł

16 Organizacja sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - 
"Spotkanie wigilijne"

Integracja i rehabilitacja 
społeczna osób 
niepełnosprawnych słuchowo - 
mieszkańców Szczecina - 
poprzez kultywowanie tradycji 
wigilijnych, wspólne spędzenie 
czasu przy wigilijnym stole, 
które budowały poczucie 
wspólnoty, więzi i jednoczyły 
ludzi.

Gmina Miasto Szczecin (środki 
PFRON w dyspozycji powiatu)

3,700.00 zł

17 "Pomoc prawna dla 
niesłyszących"

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób. 
Przeciwdziałanie marginalizacji i 
izolacji społecznej osób 
niepełnosprawnych słuchowo i 
ich rodzin - mieszkańców 
Koszalina poprzez wsparcie 
informacyjne, doradcze, pomoc 
w rozwiązywaniu ich 
problemów osobistych i 
rodzinnych.

Gmina Miasto Koszalin 3,350.00 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)

18 „Spędzamy wolny czas” Warsztaty Integracyjne Dla 
Dzieci i Rodziców - 
podopiecznych Poradni w 
Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin (środki 
PFRON w dyspozycji Gminy)

855.00 zł

19 Organizacja sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - 
"Spotkanie wigilijne 2014"

Integracja i rehabilitacja 
społeczna osób 
niepełnosprawnych słuchowo - 
mieszkańców Powiatu 
Wałeckiego - poprzez 
kultywowanie tradycji 
wigilijnych, wspólne spędzenie 
czasu przy wigilijnym stole, 
które budowały poczucie 
wspólnoty, więzi i jednoczyły 
ludzi.

Starostwo Powiatowe w Wałczu 
(środki PFRON w dyspozycji Powiatu)

480.00 zł

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

1 Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna i rehabilitacja 
lecznicza

Udzielanie świadczeń 
medycznych w zakresie: 
diagnoza zaburzeń słuchu oraz 
innych świadczeń me-dycznych 
w zakresie laryngologii, 
audiologii i foniatrii przez 
Centrum Diagnozy i 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 
oraz Osób Dorosłych z 
Uszkodzonym Słuchem w 
Szczecinie.

Narodowy Fundusz Zdrowia 1,590,704.43 zł

2 Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna i rehabilitacja 
lecznicza

Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych - rehabilitacja 
lecznicza i ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna w 
Specjalistycznej poradni 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z 
Wadą Słuchu w Koszalinie.

Narodowy Fundusz Zdrowia 873,972.13 zł

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

Zwiększanie samodzielności 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych słuchowo 
zamieszkujących  teren  
województwa 
zachodniopomorskiego,  ich  
zabezpieczenie  społeczne  
poprzez ułatwienie  dostępu  do 
 wszelkich  instytucji  oraz  
wsparcie  w  rozwiązywaniu  
wszelkich  problemów  życia 
codziennego dzięki 
zapewnieniu im opieki tłumaczy 
języka migowego, umożliwienie 
rewalidacji obejmującej trening 
słuchowy, ćwiczenia 
artykulacyjno-głosowe.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

242,649.09 zł

Druk: MPiPS 20



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

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

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie 1

2 Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinie 1

3 Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koszalinie 1

4 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 1

5 Urząd Miasta Szczecin 1

6 Narodowy Fundusz Zdrowia 1

Druk: MPiPS 21


