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Poznań, 17.12.2019 
 

Szanowni Państwo! 
 

Kolejny rok realizacji Kampanii „Usłyszeć świat” ponownie skupiał się będzie na działaniach skierowanych do 
pacjentów oraz decydentów. Zaproponowane poniżej aktywności będą służyły przedstawieniu naszych 
argumentów oraz przeciwdziałaniu szerzenia nieprawdziwych informacji o naszej branży.  
 

Realizacja Kampanii „Usłyszeć świat” w roku 2019 w pierwszej kolejności obejmuje: 
 rozwój programu BEZPIECZNY PACJENT - administracja wyszukiwarką akredytowanych przez PSPS 

gabinetów protetycznych dostępną na www.slyszymy.pl i koordynacja obsługi gabinetów zgłoszonych do 
programu wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną w Internecie; 

 pilotażowe badanie „Jak oceniasz dostępność do nowoczesnych aparatów słuchowych w Polsce?” - 
przygotowanie elektronicznej ankiety i udostępnienie jej na stronie www.slyszymy.pl oraz przygotowanie 
i dystrybucja kart rabatowych na akcesoria nieobjęte refundacją NFZ; 

 dalszy rozwój edukacyjno – informacyjnej kampanii internetowej - strona www.slyszymy.pl oraz kampania 
w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram (nowość); 

 inne działania wymienione w harmonogramie oferty przystąpienia do Kampanii. 
 

Wszystkie projekty będą realizowane po zapewnieniu finansowania przez Partnerów Kampanii. Bez Państwa 
wsparcia jej realizacja będzie niemożliwa lub ograniczona. Kolejność realizacji projektów zdefiniowana została w 
harmonogramie zawartym w ofercie przystąpienia do Kampanii.  

 

Wykonawcą Kampanii „Usłyszeć Świat“ jest firma OCI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, 
NIP: 701-043-99-71, od której otrzymają Państwo fakturę VAT rozliczającą wpłatę za udział w Kampanii na 
rachunek PSPS. 
 

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu 
 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W KAMPANII „USŁYSZEĆ  ŚWIAT“ 2019 
 
Niniejszym deklaruję udział firmy: ........................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w: ............................................................................................................................................................................. 
 
NIP:........................................................................................telefon:....................................................................................... 
 
e-mail: ...................................................................................................................................................................................... 
 
reprezentowanej przez: ..................................................................................................w kampanii „Usłyszeć Świat“ 2019.  
 
Wybierając pakiet  ………………………..… z otrzymanej oferty, zobowiązuję się do wpłaty na rzecz wsparcia Kampanii  
 
„Usłyszeć Świat“ 2019  kwoty w wysokości …………………………………………………. zł + 23% VAT 
 
(słownie:…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………) + 23% VAT  
na rachunek techniczny Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu w banku PKO BP  
o numerze: 34 1020 4027 0000 1602 0369 2217. 

 załączam potwierdzenie przelewu 
 upoważniam PSPS do podpisania w moim imieniu umowy o współpracy w zakresie realizacji Kampanii „Usłyszeć 

Świat“ 2019 z firmą OCI Sp. z o.o. 
 upoważniam firmę OCI Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT za udział w Kampanii 

 
 
 

...................................................................... 
Podpis i pieczęć 

UWAGA: 
Podpisany skan deklaracji wraz z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać na adres: kontakt@slyszymy.pl.   
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