
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE  

DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO  

ZA 2008 ROK 
 

 

 

Oddział Wielkopolski  

Polskiego Związku Głuchych 

 

Ul. Przemysłowa 45/49, 61-541 Poznań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

 

1.1. Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych 

       Ul. Przemysłowa 45/49, 61-541 Poznań 

 

 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne 

sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań): 

 

2.1. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                     

i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  

Ul. Warszawska 5, 62-200 Gniezno 

2.2. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                   

i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  

Ul. Kościuszki 34, 63-200 Jarocin 

2.3. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                 

i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  

Ul. Śródmiejska 24A,  62-800 Kalisz 

2.4. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                   

i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  

Ul. B.Chrobrego 37, 64-100 Leszno 

2.5. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                  

i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących 

Ul. Zamenhofa 9, 63-400 Ostrów  

2.6. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                   

i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  

Ul. Kwiatowa 2, 64-920 Piła  

2.7. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                       

i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących 

Ul. Żydowska 15/18, 61-761 Poznań 

 

 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

 

 9133Z 

 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data 

wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 

 

 

 Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS 

 Nr KRS: 0000103857 data rejestracji 10.04.2002 r. 

  

 REGON: 007023850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 

 

5.1.  Brzóska Bolesław   – Członek Zarządu 

5.2.  Kowalska Róża   – Członek Zarządu 

5.3.  Brumirski Józef   – Członek Zarządu 

5.4.  Piotr Nowak    – Prezes Zarządu 

5.5.  Gano Ewa    – II Wiceprezes Zarządu 

5.6.  Zbyszek Andrzej   – I Wiceprezes Zarządu 

5.7.  Jarczyński Andrzej  – Członek Zarządu 

5.8.  Romańska Helena   – Członek Zarządu  

5.9.  Szostak Ewa    – Członek Zarządu 

5.10. Adamska Tamara   – Sekretarz Zarządu 

5.11. Grzebisz Andrzej    – Członek Zarządu 

 

 

6. Określenie celów statutowych organizacji 

Celem związku jest zrzeszenie osób niepełnosprawnych i innych osób z uszkodzonym słuchem dla 

udzielania im pomocy w sprawach życiowych a w szczególności: 

 

6.1. Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniem słuchu oraz nad dziećmi 

słyszącymi rodziców niesłyszących – poprzez prowadzenie na zlecenie lub 

współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy                           

w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

 

6.2. Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i uszkodzonym słuchem oraz 

nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących – udzielanie im pomocy                                    

w podnoszeniu wykształcenia  ogólnego i kwalifikacji zawodowych 

 

6.3. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej                 

w środowisku osób niesłyszących  i ich rodzin 

 

6.4. Organizowanie i prowadzenie działalności szkolnej w różnych formach szkolnych                     

i pozaszkolnych w tym – w szczególności  w zakresie języka migowego 

 

6.5. Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki  i sportu masowego 

 

6.6. Prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i z uszkodzonym słuchem 

zatrudnionych w jednostkach działalności gospodarczej związku 

 

6.7. Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych 

 

6.8. Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej                  

i społecznej 

 

6.9. Prowadzenie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób 

niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do 

zapobiegania inwalidztwu słuchu 

 

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  

 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2008  

do 31 grudnia 2008 

  

 

 



8. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą 

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.  

 

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Oddziału Wielkopolskiego i 7 Kół 

Terenowych wchodzących w skład stowarzyszenia jednostek organizacyjnych nie 

sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe oraz Poradni 

 

 

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 

okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.  

 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

organizację, co najmniej 12 miesięcy  i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które 

wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 

działalności. 

  

10.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.  

 

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej 

wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych                

i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe 

tak, aby za kolejne lata informacje   z nich wynikające były porównywalne.  

 

 


