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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica PIŁSUDSKIEGO Nr domu 37 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-423 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91 433 83 38

Nr faksu 91 433 83 38 E-mail pznoz@o2.pl Strona www www.pznoz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-07-19

2004-07-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81201470000000 6. Numer KRS 0000029381

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

Lech Borucki Prezes Zarządu Okręgu TAK

Józef Małosek Sekretarz Zarządu 
Okręgu

TAK

Justyna Jastrzembska Wiceprezes Zarządu 
Okręgu

TAK

Teresa Kowalska Wiceprezes Zarządu 
Okręgu

TAK

Dorota Radzka Wiceprezes Zarządu 
Okręgu

TAK

Teresa Siwkowska Wiceprezes Zarządu 
Okręgu

TAK

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG 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

Krystyna Nowak Przewodnicząca KRO TAK

Bogdan Zakrzewski Wiceprzewodniczący 
KRO

TAK

Mieczysław Halasz Sekretarz KRO TAK

Wanda Kniewska Członek KRO TAK

Irena Woźniak Członek KRO TAK

Zdzisław Wójcik Członek KRO TAK
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Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski zrzesza osoby 
niepełnosprawne wzrokowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w celu 
ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, 
ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji, 
przygotowanie osób nowo ociemniałych i tracących wzrok do życia w 
nowych zmienionych warunkach, życia bez wzroku, organizowanie 
różnych form działalności kulturalnej i artystycznej a także sportu, 
turystyki i rekreacji, reprezentowanie swych członków wobec organów 
naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego 
oraz innych instytucji. Cele te realizowane są w szczególności przez:
-rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków,
-prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i 
zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz 
prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-
rehabilitacyjnych,
-działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny,
-organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej 
niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku 
dorosłych i dzieci,
-działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i 
innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na 
innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz 
zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych,
-prowadzenie specjalistycznych bibliotek,
-współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w 
rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych oraz z innymi instytucjami 
działającymi w sferze pomocy społecznej, a także prowadzenie własnych 
poradni, domów pomocy społecznej, świetlic terapeutycznych, klubów 
samopomocowych, ośrodków wsparcia, środowiskowych domów 
samopomocy i innych placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, warsztatów 
terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,
-działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w 
organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie 
różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz 
pomoc w znajdowaniu zatrudnienia,
-działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z 
niewidomymi i na rzecz  niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób 
niewidomych,
-inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych,
-działalność ekspercka oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac 
rozwojowych  z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb 
niewidomych,
-organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów,
-organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu  
życiowych problemów,
-działania na rzecz profilaktyki uzależnień,
-organizację i promocję wolontariatu oraz innych zinstytucjonalizowanych 
form wspierania,
-prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz 
niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych 
publikacji oraz popularyzowanie zagadnień  z zakresu profilaktyki i 
ochrony narządu wzroku.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski realizuje swoje 
zadania współdziałając z innymi organizacjami zrzeszającymi osoby 
niepełnosprawne, w szczególności niewidome lub działającymi na rzecz 
niewidomych osób, z zakładami pracy zatrudniającymi niewidomych, ze 
stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami państwowymi i 
samorządowymi oraz osobami fizycznymi, z placówkami naukowymi, a 
ponadto z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, działającymi 
na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza niewidomych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Opis działalności pożytku publicznego 

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski prowadzi lub współdziała  w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, 
leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych. Prowadzi działania na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomaga w 
organizowaniu się środowisk niewidomych, współuczestniczy w organizowaniu różnych form kształcenia i szkolenia 
zawodowego. 
W 2020 roku we wszystkich jednostkach terenowych naszego Związku oraz w siedzibie Okręgu prowadzone były szkolenia 
mające na celu uzyskanie maksymalnej samodzielności przez osoby niewidome i tracące wzrok. Od kilku lat działają przy Okręgu 
oraz Kołach Terenowych grupy środowiskowego wsparcia, które mają za zadanie przybliżenie nowo ociemniałym problematyki 
środowiska osób niewidomych, ich funkcjonowania w życiu, w nowych zmienionych warunkach, akceptacji inwalidztwa a także 
włączenie w nurt życia społecznego, środowiska osób niepełnosprawnych. Informowanie nowo ociemniałych o możliwości 
korzystania z dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny. Działalność w/w grup wspomagała zatrudniona wyspecjalizowana kadra 
 z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.
Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była przez 26 jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej tj.:
1. Koło Barlinek
2. Koło Białogard
3. Koło Choszczno
4. Koło Dębno
5. Koło Darłowo
6. Koło Goleniów
7. Koło Gryfice
8. Koło Gryfino
9. Koło Kamień Pomorski
10. Koło Kołobrzegu
11. Koło Koszalin
12. Koło Łobez
13. Koło Myślibórz
14. Koło Police
15. Koło Pyrzyce
16. Koło Sławno
17. Koło Stargard 
18. Koło Szczecin - Centrum
19. Koło Szczecin - Prawobrzeże
20. Koło Szczecinek
21. Koło Świdwin
22. Koło Świnoujście
23. Koło Wałcz
24. Koło Złocieniec
25. Zachodniopomorskie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci, Młodzieży i Osób dorosłych z Dysfunkcją Wzroku.
26. Klub Seniora z Dysfunkcją Wzroku

    W ramach  działalności prowadzona była  wczesna rehabilitacja i wczesna rehabilitacja psychopedagogiczna i podstawowa, 
rehabilitacja społeczna, i częściowo zawodowa, którą objęci byli  członkowie zwyczajni i podopieczni Polskiego Związku 
Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego.
       Główne działania podjęte przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski związane były z realizacją zadań 
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publicznych i zleconych finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta 
Szczecin, Urzędy Miast i Gmin na terenie całego województwa oraz ze środków własnych pochodzących z darowizn i składek 
członkowskich oraz 1 % podatku.
Podejmowane w ramach realizowanych zadań  działania ukierunkowane były na wyrównywanie szans osób niewidomych i 
słabo widzących z osobami pełnosprawnymi  i ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez:
1) Prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób z dysfunkcją wzroku (dzieci szkolnych, młodzieży i osób dorosłych) z terenu 
województwa zachodniopomorskiego obejmujących: diagnozę potrzeb, wspomaganie rozwoju, terapię tyflopedagogiczną, 
naukę orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską, terapię zajęciową, czynności dnia codziennego, 
doradztwo technologiczne, doradztwo psychologiczne, dobór pomocy optycznych. 
Zadanie to realizowane było w ramach umowy z PFRON zawartej na pierwszy okres finansowania zadania zleconego na trzy 
lata.

2) Działania na rzecz osób niewidomych i słabo widzących w Polskim Związku Niewidomych. 
        Zadanie obejmowało prowadzenie  zajęć o charakterze integracyjnym, rozwijające kreatywność, samodzielność, zajęcia 
edukacyjne oraz rekreacyjno-sportowe, warsztaty teatralne, warsztaty wokalne, Bibliotekę Książki Mówionej.
Zadanie realizowane ze środków Gminy Miasta Szczecin.

3) Profilaktykę cukrzycy dla mieszkańców Szczecina zrzeszonych w szczecińskich Kołach PZN. W ramach zadania prowadzono 
wykłady edukacyjne, spotkania samopomocowej grupy wsparcia oraz poradnictwo indywidualne, prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych. 

4) Działania polegające na zwiększaniu aktywności społecznej osób starszych. Zadanie obejmowało prowadzenie oraz 
organizowanie spotkań Klubów Aktywnego Seniora ( spotkania teatralne, warsztaty arteterapeutyczne, spotkania taneczne, 
zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spotkania turystyczne, język niemiecki oraz orientacja przestrzenna).
Zadanie realizowane w ramach umowy z Urzędem Miasta Szczecin.

5) Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych zapobiegających marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmowało tyfloterapię dzieci  oraz osoby dorosłe, orientację 
przestrzenną i naukę poruszania się z białą laską, prowadzenie doradztwa i instruktarzu technologicznego, prowadzenie Punktu 
Doradztwa Społeczno-Rehabilitacyjnego, zajęcia z zakresu terapii zajęciowej,  działania na rzecz profilaktyki cukrzycy w czasie 
spotkań Klubu Diabetyków przy PZN OZ w Szczecinie.    Zadanie  . Zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Szczecin.

6) Organizację spotkań z okazji Dnia Białej Laski, spotkań wigilijnych w kołach terenowych. Zadanie finansowane było ze 
środków Urzędów Miast i Gmin, PCPR, MOPR i środków własnych Kół.

7) Kierowanie osób nowo ociemniałych na szkolenia podstawowe i specjalistyczne do Ośrodka szkolenia w Bydgoszczy. Osoby 
nowo przyjmowane do organizacji  i nowo ociemniałe w wieku aktywności zawodowej kierowane były na dwu tygodniowe 
szkolenia z zakresu rehabilitacji podstawowej obejmujące podstawy orientacji przestrzennej, nauki pisma Braille‘a, nauki 
czynności życia codziennego oraz elementy terapii psychologicznej, turnusy te prowadzone były w Ośrodku Szkolenia Osób 
Niewidomych w Bydgoszczy.

8) Pomoc doradczo-poradniczą, w ramach której prowadzone było poradnictwo: 
- finansowo-podatkowe w okresie rozliczeń podatkowych wraz z zorganizowaniem akcji wypełniania PIT-ów - w okresie marzec-
kwiecień. W siedzibie Okręgu została zorganizowana akcja wypełniania zeznań podatkowych, podobne akcje zostały 
zorganizowane również w Kołach Terenowych, 
- socjalne w zakresie uprawnień i ulg przysługujących osobom z niepełnosprawnością wzrokową, możliwości dofinansowania do 
zakupu sprzętu i pomocy, np. szkieł okularowych.

9) Współpracę z placówkami oświatowymi ( szkoły, uczelnie wyższe) w zakresie wspierania dzieci i młodzieży z dysfunkcją 
wzroku. Celem tej współpracy było organizowanie dzieciom i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem odpowiednich warunków 
kształcenia, Przeprowadzenie szeroko pojętej diagnozy, przygotowanie odpowiednich programów rehabilitacji i kształcenia 
dziecka w systemie integracyjnym oraz wspomaganie nauczycieli w procesie realizacji tychże programów.

10) Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego całego województwa w zakresie realizacji zadań zleconych przez koła 
terenowe PZN OZ. W ramach tej współpracy prowadzone były następujące działania: punkty informacyjno-doradcze, spotkania 
integracyjne (wigilijne, opłatkowe, z okazji Dnia Białej Laski), wycieczki, spotkania i wyjazdy szkoleniowe i turnusy 
rehabilitacyjne, zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, dofinansowanie do zaopatrzenia członków w sprzęt pomocniczy.

11) Organizację szkolenia wyjazdowego w ośrodku Klimczok w Ustroniu Morskim  dla liderów kół  PZN OZ 
 Zakres szkolenia  obejmował:
1. Szkolenie nowych prezesów dot. ochrony danych osobowych w stowarzyszeniu.
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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

2500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

2. Propozycje pisania wniosków do jednostek samorządowych w powiatach woj. zachodniopomorskiego,
3. Szkolenie liderów w zakresie powoływania Klubów Seniora z dysfunkcją wzroku i pozyskiwania środków na ten cel,
4. Rozliczanie projektów przez zarządy kół OZ: błędy i korekty.
12) Prowadzenie akcji edukacyjnej dot. rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących na terenie woj. zachodniopomorskiego 
w  dużych galeriach handlowych na terenie miasta Szczecina.

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

Rejestracja i przyjmowania w poczet członków, 
inicjowanie opiniowanie regulacji prawnych 
dotyczących niewidomych, prowadzenie 
rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej 
i zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w 
różnych formach, profilaktyka i edukacja 
prozdrowotna przeciwdziałająca pogłębianiu się 
negatywnych skutków niepełnosprawności 
wzrokowej, działania na rzecz zwiększenia 
dostępności pomocy dydaktycznych, 
prowadzenie wczesnej rehabilitacji 
psychopedagogicznej i podstawowej, 
prowadzenie programów wczesnej rehabilitacji 
dzieci wspomagającej rozwój małego dziecka z 
uszkodzonym wzrokiem.

94.12.Z 3 000,00 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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działania na rzecz wydawania czasopism i innych 
wydawnictw pismem punktowym, drukiem 
powiększonym oraz innych nośnikach 
dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz 
zwiększenia dostępności pomocy 
dydaktycznych, działania na rzecz aktywizacji 
zawodowej niewidomych, pomoc w 
organizowaniu się zawodowych środowisk 
niewidomych, organizowanie różnych form 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu 
zatrudnienia, działania na rzecz szkolenia i 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych 
osób pracujących z niewidomymi, a także 
rodziców i opiekunów osób niewidomych, 
organizowanie konferencji, sympozjów, 
konkursów, prowadzenie działalności 
edukacyjnej i promocyjnej na rzecz 
niewidomych z wykorzystaniem środków 
masowego przekazu i własnych publikacji oraz 
popularyzowanie zagadnień z zakresu 
profilaktyki ochrony narządu wzroku

85.59.B 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie rehabilitacji podstawowej, 
leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych 
dorosłych i dzieci w różnych formach, działania 
na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt 
rehabilitacyjny, działania na rzecz profilaktyki 
uzależnień, profilaktyka i edukacja 
prozdrowotna przeciwdziałająca pogłębianiu się 
negatywnych skutków niepełnosprawności 
wzrokowej, prowadzenie kompleksowej i ciągłej 
rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących 
(dzieci szkolnych, młodzieży i osób dorosłych), 
która obejmowała diagnozę potrzeb, 
wspomaganie rozwoju, terapię 
tyflopedagogiczną, naukę orientacji 
przestrzennej.

86.90.E 9 600,00 zł
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12 616,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 741 223,00 zł

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) 906 745,16 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 906 491,01 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 254,15 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 150 285,10 zł

2.4. Z innych źródeł 2 620,36 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

229 939,47 zł

511 283,53 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

w 
tym:

66 516,50 zł

60 025,00 zł

23 743,60 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -11 201,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3 615,67 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 12 616,70 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: 927 560,79 zł 12 616,70 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

917 692,67 zł 12 616,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

2 190,04 zł

7 678,08 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Zużycie materiałów i energii potrzebnych do realizacji zadań statutowych 1 417,17 zł

2 Usługi obce związane z realizacją zadań statutowych 5 670,04 zł

3 Wynagrodzenie z tyt.umów o pracę osób związanych z realizacją zadań statutowych 5 524,56 zł

4 Wynagrodzenie z tyt.umów zleceń  osób związanych z realizacją zadań statutowych 4,93 zł

1 24 Koła Terenowe 7 087,21 zł

0,00 zł

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

0,00 zł
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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)

18 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)

12,80 etatów

9 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

2 025 osób fizycznych

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

0,00 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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2.2. 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)

3 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

2 osób

1 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-05 11



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 515 162,73 zł

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

515 162,73 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 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 304,98 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) 

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
(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)  

2 512,28 zł

8 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)

2 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

498 745,17 zł

490 959,79 zł

- nagrody

- premie

1 000,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 6 785,38 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 417,56 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 515 162,73 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

5 000,00 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

0,00 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)

W poz.11 wysokość podanego wynagrodzenia stanowi 
płaca brutto 4500 zł oraz wynagrodzenie z tyt. umowy 
zlecenia brutto 2395 zł

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 Integracja i aktywizacja osób 
starszych- prowadzenie 
klubów seniora oraz innych 
form wsparcia dziennego 
seniorów na terenie Miasta 
Szczecin- „Klub Seniora z 
dysfunkcją wzroku” przy 
Polskim Związku 
Niewidomych OZ

Pobudzanie aktywności 
życiowej i społecznej 
niewidomych i słabowidzących 
seniorów.

Gmina Miasto Szczecin 43 000,00 zł

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

6 895,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Prowadzenie wczesnej 
rehabilitacji i 
kompleksowych form dla 
osób niepełnosprawnych 
wzrokowo i ich rodzin oraz 
opiekunów w ośrodku 
terapeutyczno- 
rehabilitacyjnym Polskiego 
Związku Niewidomych 
Okręgu 
Zachodniopomorskiego

Zapobieganie 
nieprawidłowościom 
rozwojowym spowodowanym 
wystąpieniem 
niepełnosprawności wzrokowej 
u dzieci i oraz zapewnienie 
ciągłości i kompleksowości 
procesu rehabilitacji dzieci do 6 
t. ż. I dzieci szkolnej, 
przygotowanie do uczestnictwa 
w szkole ogólnodostępnej i ich 
rodzin do wspomagania dzieci 
w rehabilitacji , podniesienie 
samodzielności , aktywizacji 
społecznej i dostęp do 
informacji.

Gmina Miasto Szczecin 53 711,07 zł

3 Organizowanie i rozwijanie 
różnorodnych form wsparcia 
oraz działań o charakterze 
aktywizującym i 
integracyjnym na rzecz osób 
niepełnosprawnych- 
działania na rzecz osób 
niewidomych i 
słabowidzących w Polskim 
Związku Niewidomych.

Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym właściwego 
funkcjonowania przy PZN w 
kołach szczecińskich i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu.

Gmina Miasto Szczecin 15 000,00 zł

4 Rehabilitacja osób 
niewidomych i 
słabowidzących

Poprawa funkcjonalności życia 
codziennego osób 
niepełnosprawnych wzrokowo. 
Rehabilitacja i integracja 
społeczna.

Miasta Białogard 5 000,00 zł

5 Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych z 
dysfunkcją wzroku

Poprawa funkcjonalności życia 
codziennego osób 
niepełnosprawnych wzrokowo. 
Rehabilitacja i integracja 
społeczna.

Gmina Karlino 1 500,00 zł

6 Warsztaty terapeutyczne dla 
osób z dysfunkcją wzroku w 
ośrodku rehabilitacyjno- 
szkoleniowym Polskiego 
Związku Niewidomych 
„Homer” w Bydgoszczy

Przeciwdziałanie marginalizacji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych wzrokowo 
oraz podniesienie jakości życia 
tych osób przez organizację 
czasu wolnego.

Koszalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA

4 000,00 zł

7 Dzień Białej Laski Aktywizacja i integracja 
społeczna oraz przeciwdziałanie 
marginalizacji społecznej

Powiatowy Centrum Pomocy 
Rodzinie  Choszczno

1 000,00 zł

8 Poprawa funkcjonowania 
życia codziennego osób 
niepełnosprawnych 
wzrokowo, zaopatrzenie w 
sprzęt pomocniczo-
rehabilitacyjny

Poprawa funkcjonalności życia 
codziennego osób 
niepełnosprawnych wzrokowo 
poprzez zaopatrzenie w sprzęt 
pomocniczno- rehabilitacyjny.

Burmistrz Dębna 2 700,00 zł

9 Wycieczka turystyczno- 
integracyjna

Społeczna integracja. 
Rehabilitacja i ochrona 
interesów zawodowych, 
ekonomicznych i społecznych 
oraz przeciwdziałanie 
dyskryminacji.

Powiat Myśliborski 7 406,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-05 14



10 Działania na rzecz osób 
niewidomych i 
niedowidzących z  Gminny 
Nowogard

Dostęp do informacji na temat 
rehabilitacji, podniesienie 
funkcjonowania z 
niepełnosprawnością oraz jej 
akceptacja

Urząd Miasta Nowogard 2 500,00 zł

11 Wycieczka turystyczno- 
krajoznawcza do Świnoujścia

Aktywizacja i integracja 
społeczna.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Goleniowie

1 000,00 zł

12 Działania na rzecz osób 
niewidomych i 
niedowidzących z  Gminny 
Goleniów.

Dostęp do informacji na temat 
rehabilitacji, podniesienie 
funkcjonowania z 
niepełnosprawnością oraz jej 
akceptacja.

Gmina Goleniów 8 500,00 zł

13 Warsztaty wyjazdowe do 
ośrodka Klimczok w Ustroniu 
Morskim

Aktywizacja i integracja 
społeczna.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie   Gryfino

8 400,00 zł

14 Odnaleźć właściwa drogę Przeciwdziałanie marginalizacji 
społecznej, aktywność 
społeczne, podniesienie jakości 
funkcjonowania, wsparcie w 
rehabilitacji

Gmina Miasto Koszalin 9 000,00 zł

15 „Kołobrzeg widziany inaczej” 
 w programie „ Bosman dla 
regionu”

profilaktyka i edukacja 
prozdrowotna, 
przeciwdziałająca negatywnym 
skutkom niepełnosprawności 
wzrokowej.

Grant – Carlsberg POLSKA Sp. Z o.o. 13 060,00 zł

16 Rehabilitacja i integracja 
osób niepełnosprawnych

Dostęp do informacji na temat 
rehabilitacji, podniesienie 
funkcjonowania z 
niepełnosprawnością oraz jej 
akceptacja

Gmina Myślibórz 7 000,00 zł

17 Staropolskie spotkanie 
wigilijne

Aktywizacja i integracja 
społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie   Myślibórz

630,00 zł

18 Międzynarodowy Dzień 
Białej Laski

Aktywizacja i integracja 
społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie   Myślibórz

1 200,00 zł

19 Powrót do tradycji mamy w 
genach

Promocja zdrowego i 
aktywnego trybu życia oraz 
promocja regionalnych potraw i 
tradycji.

Powiat Policki 4 224,00 zł

20 Właściwa droga Przeciwdziałanie marginalizacji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych wzrokowo i 
ich rodzin oraz osób starszych i 
chorych z Powiatu Polickiego

Powiat Policki 5 500,00 zł

21 Aktywizacja osób starszych i 
niepełnosprawnych
Warsztaty rehabilitacyjno-
szkoleniowe

Przeciwdziałanie izolacji i 
wykluczeniu społecznemu osób 
z dysfunkcją wzroku z powiatu 
pyrzyckiego

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pyrzycach

1 000,00 zł

22 Dzień Białej Laski Aktywizacja i integracja 
społeczna

Gmina Pyrzyce 1 000,00 zł

23 Odnaleźć właściwą drogę Przeciwdziałanie izolacji i 
wykluczeniu społecznemu osób 
z dysfunkcją wzroku

Burmistrz Miasta Sławno 2 500,00 zł

24 Międzynarodowy Dzień 
Białej Laski

Integracja i aktywizacja 
społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Stargardzie

1 680,00 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)

25 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu  
osób niewidomych i 
niewidzących

Podniesienie samodzielności 
funkcjonowania z 
niepełnosprawnością przez 
zwiększenie dostępu do 
informacji o ulgach, 
możliwościach rehabilitacji, 
pomoc w zatrudnieniu i 
zaopatrzenie w pomoce 
specjalistyczne

Prezydent Miasta Stargard 11 600,00 zł

26 „Aktywny Senior Zdrowy 
Senior

Integracja i aktywizacja 
społeczna osób starszych.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Stargardzie

600,00 zł

27 Międzynarodowy Dzień 
Białej Laski (Koło Szczecin 
Centrum)

Integracja i aktywizacja 
społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie

4 260,00 zł

28 Tajemnice Stargardzkiej 
Ziemi

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu oraz 
marginalizacji społecznej, 
rozwijanie aktywnego 
spędzania czasu wolnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie

2 934,00 zł

29 Dzień Białej Laski Koło 
Szczecin Prawobrzeże

Integracja i aktywizacja 
społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie

1 500,00 zł

30 Działania na rzecz chorych i 
niepełnosprawnych poprzez 
organizację spotkań 
rekreacyjno – edukacyjnych 
oraz podejmowanie działań 
prozdrowotnych.

Integracja i aktywizacja 
społeczna osób 
niepełnosprawnych wzrokowo.

Gmina Miejska Świdwin 1 800,00 zł

31 Prowadzenie działań 
edukacyjno-informacyjnych, 
poradnictwa oraz udzielenia 
pomocy psychologicznej na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych ii ich 
rodzin, w Świnoujściu

Prowadzenie działań 
edukacyjno- informacyjnych, 
poradnictwa oraz udzielanie 
pomocy psychologicznej na 
rzecz osób niepełnosprawnych

Gmina Miasta Świnoujście 16 500,00 zł

32 Zorganizowanie 
jednodniowej wycieczki do 
gospodarstwa 
agroturystycznego "Chata 
Raczki„

Organizowanie różnorodnych 
form wypoczynku i integracji 
osób niepełnosprawnych 
wzrokowo.

Gmina Miasto Świnoujście 1 560,00 zł

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

1 Rehabilitacja szansą na 
lepsze jutro-prowadzenie 
rehabilitacji ciągłej osób 
niewidomych i 
słabowidzących z terenu 
województwa 
zachodniopomorskiego

Zwiększenie samodzielności w 
sposób maksymalnie 
bezpieczny, proporcjonalnie do 
ich możliwości fizycznych i 
psychicznych, możliwie we 
wszystkich sferach życia 
poprzez prowadzenie ciągłej i 
kompleksowej rehabilitacji 
skierowanej do osób 
niepełnosprawnych wzrokowo z 
terenu województwa 
zachodniopomorskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

164 313,62 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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Komisja Rewizyjna Okręgu Zachodniopomorskiego 6

2 Urząd Miejski W Sławnie 1

3 Urząd Miejski w Białogardzie 1

2 Grant - „ Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”.

Zaopatrzenie w środki ochrony 
osobistej oraz                            
zapewnienie środków 
odkażających a także urządzeń 
do ich dystrybucji dla 
terapeutów i beneficjentów 
zadania realizowanego w 
ramach umowy z PFRON w 
czasie trwania stanu 
epidemicznego wywołanego 
COVID 19.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

3 780,00 zł

3 „Zdalne wsparcie i 
poradnictwo dla osób 
niepełnosprawnych 
wzrokowo metodą na 
przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom 
wywołanym przez pandemię 
koronawirusa”.

Wsparcie psychologiczne i 
tyflotechnologiczne dla osób 
niepełnosprawnych wzrokowo 
w czasie trwania stanu 
epidemicznego związanego z 
COVID 19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

44 929,50 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Lech Borucki, Józef Małosek, Justyna 
Jastrzembska, Teresa Kowalska, 

Dorota Radzka, Teresa Siwkowska
Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-05
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