
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica LESZCZYŃSKIEGO Nr domu 23 Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-068 Poczta LUBLIN Nr telefonu 815328346

Nr faksu 815328346 E-mail 
lfoon.lublin@gmail.com

Strona www lfoon.lublin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43040117000000 6. Numer KRS 0000012639

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

Alicja Jankiewicz Prezes TAK

Zofia Brzozowska Vice prezes TAK

Adam Orzeł Vice Prezes TAK

Maria Król Sekretarz TAK

Wanda Kociuba Skarbnik 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

Mariusz Bieńkowski Przewodniczacy TAK

Wiesława Staszczak Członek TAK

Halina Debajło Członek TAK

LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SEJMIK WOJEWÓDZKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem Forum jest:
a)  integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych w 
województwie lubelskim,
b)  promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką 
osób niepełno-sprawnych,
c)  wspieranie rozwoju ruchu samopomocowego,
d)  upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami krajowymi i 
międzynarodowymi,
e)  reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych 
wobec władz państwowych i samorządowych,
f)    podejmowanie innych działań wspierających organizacje 
pozarządowe.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Forum realizuje swoje cele poprzez:
a)  opiniowanie działalności jednostek organizacyjnych administracji 
państwowej i samorządowej w zakresie wykonywania i respektowania 
prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych,
b)  współpracę, zwłaszcza z tymi jednostkami organizacyjnymi 
administracji państwowej, które bezpośrednio powołane są do 
rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
c)  zbieranie i upowszechnianie informacji o istniejących organizacjach 
pozarządowych,
d)  pomoc w realizacji celów organizacji samopomocowych, zrzeszonych w 
Forum m.in. poprzez umożliwianie kontaktów z innymi organizacjami i 
instytucjami społecznymi oraz osobami prywatnymi,
e)  organizowanie seminariów i szkoleń oraz kursów dla członków 
organizacji i instytucji
f)    prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych form 
działalności popularyzatorskiej i medialnej , służących celom organizacji 
pozarządowych ,
g)  wypracowanie metod działania i wymiana doświadczeń pomiędzy 
organizacjami,
h)  opiniowanie i opracowywanie ekspertyz do dokumentów wydawanych 
przez administrację państwowa i samorządową,
i)    inicjowanie i realizacja projektów w zakresie działań informacyjnych, 
poradniczych, doradczych i szkoleniowych, mających na celu promocję i 
wspieranie kompleksowej edukacji, rehabilitacji , zatrudnienia ,sportu, 
kultury, turystyki, ekonomii społecznej, integracji oraz rozwoju lokalnego i 
regionalnego na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
j)    wspieranie organizacji zrzeszonych w Forum w negocjacjach z 
administracją państwową, samorządami oraz innymi organizacjami i 
instytucjami państwowymi i społecznymi,
k)  podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów 
statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Forum,
l)  w ramach obowiązujących przepisów prawnych Forum może prowadzić 
działalność  gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2013 roku Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych –Sejmik Wojewódzki 
kontynuowało realizację swojej misji. W trakcie roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu. Podjęto uchwały 
dotyczące realizacji projektów i przyjęcia nowych członków .Do Forum przystąpiły 3 nowe organizacje: 
Fundacja Teatroterapia Lubelska, Fundacja na rzecz chorych na Parkinsona, Fundacja Alpha .Pomoc 
osobom niepełnosprawnym dążąca do zwiększenia ich samodzielności ,  aktywizacji społeczno 
zawodowej oraz wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych  realizowana była w ramach codziennej pracy i  prowadzonych działań 
projektowych. Zrealizowane projekty w roku 2013
1.,,Trudne komunikowanie –proste nauczanie”- kurs języka migowego dla 10 członków i wolontariuszy 
lubelskich organizacji osób niepełnosprawnych. W wyniku jego realizacji 10 osób zdało egzamin I 
stopnia a po zakończenie 6 z nich kontynuowała  naukę języka na kursach realizowanych przez inne 
podmioty. Dofinansowanie projektu –Prezydent Miasta Lublin- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
2.,,Praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych” – 5 osób z niepełnosprawnością  odbyło 3 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

miesięczne praktyki w redakcji Biuletynu informacyjnego www.niepelnosprawni.lublin.pl.  
Dofinansowanie projektu –Prezydent Miasta Lublin  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
3. -,, Informator o placówkach i instytucjach prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
w Lublinie ‘’– nakład 1000szt. wersja papierowa i internetowa. Dofinansowanie projektu Prezydent 
Miasta Lublin- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków  PFRON
4.,, Poradnik Teleadresowy dla środowiska osób niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego ‘’– 
wersja internetowa. Dofinansowanie projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego –
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON
5.,,Centrum Informacyjno Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych  ‘’/CIPON/ - Projekt realizowany w 
ramach Polskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z 
Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych i Warmińsko - Mazurskim Sejmikiem Osób 
Niepełnosprawnych .Projekt dofinansowany przez PFRON. Udzielono :2011 porad informacyjnych, 
prawnych i psychologicznych w tym 360 specjalistycznych porad prawnych i  72 porady psychologiczne. 
   Odbyło się 6 spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych.
6,,.Praca na Twoja miarę’’- Projekt realizowany w ramach Polskiej Federacji Związków Stowarzyszeń 
Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych i 
Warmińsko - Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych .Projekt dofinansowany przez PFRON. 
Wzięło w nim udział 30 osób z niepełnosprawnością / stopień znaczny i umiarkowany/.Otrzymały one 
wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy. Wzięły udział w 15 szkoleniach 
zawodowych i 8 z nich znalazło zatrudnienie.
7.,,Pogranicze równych szans” realizowany przy  współpracy ze Stowarzyszeniami ,,Krok za Krokiem ,,, 
Ostoją’’ i Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych – ze środków rządu Szwajcarii. W trakcie 
realizacji projektu zorganizowano 2 akcje regionalne – 1.zwiazaną z Dniem Godności Osób 
Niepełnosprawnych  -maj 2013 - Malowanie Murali i 2 podsumowującą  aktywność środowiska osób 
niepełnosprawnych – grudzień 2013 -Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych –zorganizowane 
dzięki ścisłej współpracy z Forum Kobiet Lublina, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Miejskim 
Urzędem Pracy. W  trakcie realizacji programu opracowano  raporty dotyczące sytuacji osób 
niepełnosprawnych w w gminach  Zamojszczyzny ,popularyzowano  ideę Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych w trakcie spotkań okolicznościowych  w województwie, 2 krotnie 
przedstawiono problematykę środowiska osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego i 
założenia Konwencji na posiedzeniach  Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Niezależnie prowadziliśmy  wyłącznie z własnych środków działania w ramach ;
8.- Biura Karier i Agencji Zatrudnienia ON – w 2013r. zgłosiło się  osób 213 osób – uzyskały poradnictwo 
zawodowe, 25 osób podjęło pacę w tym 21 osób w ramach stosunku pracy.
9 -Biuletynu Informacyjnego  www.niepelnosprawni.lublin.pl – do działu Baza Wiedzy zanotowaliśmy 
15706 wejść, było  111364  odsłon strony  w tym 90013 unikalnych.
10- Instytucji szkoleniowej -Oprócz szkoleń  zrealizowanych w ramach ,,Pracy na twoją miarę” 
przeprowadziliśmy szkolenia - ,,Student niepełnosprawny na wyższej uczelni”.- przeszkolono 
pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  /141  osób/ i dla -,, Kandydatów na asystentów 
Osób Niepełnosprawnych,”-16 osób.
W grudniu 2013r. Podpisaliśmy umowę na realizację projektu ,,Łamanie barier  Lublin-Zamość 
Włodawa –Brześć – partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012-2013” w ramach 
programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś –Ukraina,
Przedstawiciele Forum :
-brali  czynny udział w pracach: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i Polskiej Federacji 
Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych , których są członkami. 
- są członkami i uczestniczą w pracach Rady Pożytku  Miasta Lublin i Rady Pożytku Województwa 
Lubelskiego , 
- są członkami i uczestniczą w pracach Lubelskiego Partnerstwa Publiczno Społecznego,
- są członkami i uczestniczą w pracach Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
- są członkami i uczestniczą w pracach Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
- są członkami i uczestniczą w pracach Rady Programowej –Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy.
Realizacja zadań była możliwa dzięki współpracy organizacji członkowskich , z którymi regularnie 
,cyklicznie LFOON-SW prowadził spotkania informacyjno-szkoleniowe i bardzo dużemu zaangażowaniu 
szerokiego grona wolontariuszy
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

17940

50

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

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
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Inicjowanie i realizacja 
projektów w zakresie 
działań 
informacyjnych 
,poradniczych, 
doradczych,
szkoleniowych,majacyc
h na celu promocje i 
wspieranie
kompleksowej edukacji,
rehabilitacji,zatrudnieni
a,sportu,kultury,turysty
ki,ekonomii
Inicjowanie i realizacja 
projektów w zakresie 
działań 
informacyjnych,poradni
czych,doradczych,szkol
eniowych majacych na 
celu promocje i 
wspieranie 
kompleksowej 
edukacji,rehabilitacji,za
trudnienia,sportu,kultu
ry,turystyki,ekonomii 
społecznej,integracji 
oraz rozwoju lokalnego 
i regionalnego na rzecz 
środowiska osób 
niepełnosprawnych

90.00.z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

wspieranie organizacji 
zrzeszonych w Forum w 
negocjacjach z 
administracją 
państwową, 
samorządowa oraz z 
innymi organizacjami i 
instytucjami 
państwowymi i 
społecznymi

94.99.z

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Podejmowanie innych 
działań 
wspomagających 
realizację celów 
statutowych 
poszczególnych 
organizacji zrzeszonych 
w Forum

91.33.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) 150,724.79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 148,484.79 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 2,240.00 zł

7,250.14 zł

0.00 zł

29,940.00 zł

61,235.95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46,350.00 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

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,948.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 98,426.09 zł
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2,240.00 zł

42,110.00 zł

2,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,695.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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 5,948.70 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 142,789.62 zł 5,948.70 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

142,789.62 zł 5,948.70 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych 5,948.70 zł

1 Biuro Karier i Agencja zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych 5,948.70 zł

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

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

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

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)

2.0 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)

1.0 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

47.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 77,364.55 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

19,854.56 zł

19,854.56 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 57,509.99 zł

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

57,509.99 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

30.00 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

10.00 osób

20.00 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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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 57,509.99 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)

0.00 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

6,447.00 zł

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

0.00 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)

Członkowie organu zarządzającego i nadzoru pracują 
społecznie bez wynagrodzenia

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego 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

2,400.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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)

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

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

1 Trudne komunikowanie-
proste nauczanie

Nauka języka migowego Prezydent Miasta Lublin - MOPR 9,940.00 zł

2 Praktyki zawodowe dla osób 
niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Lublin - MOPR 20,000.00 zł

3 Informator o placówkach i 
instytucjach działających na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnościami w 
miescie Lublin

Udrożnienie przepływu 
informacji

Prezydent Miasta Lublin - MOPR 35,100.00 zł

4 Poradnik teleadresowy dla 
środowiska osób 
niepełnosprawnych 
województwa lubelskiego 
2013

Udrożnienie przepływu 
informacji

Urzad Marszałkowski -ROPS 20,600.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Praca na Twoją miarę              
/PFRON/                                    
1 685,95

aktywizacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnościa - projekt 
realizowany w ramach Poeskiej 
Federacji Związków 
Stowarzyszeń Osób 
Niepełnosprawnych

PFRON 1,685.95 zł

2 Centrum Informacyjno 
Poradnicze Osób 
Niepełnosprawnych

Udroznienie przepływu 
informacji - zadanie 
realizowane w ramach Polskiej 
Federacji Związków 
Stowarzyszeń Osób 
Niepełnosprawnych

PFRON 3,850.00 zł
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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

Alicja Jankiewicz -Prezes 
LFOON-SW Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PFRON 1

2 Wojewódzki Urząd Pracy 1
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