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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2016-07-14

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 Przewodniczący TAK

Halina Debajło Członek TAK

Wiesława Staszczak 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 2015 roku Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych –Sejmik Wojewódzki swoją misję 
realizowało w ramach działań prowadzonych w 9 projektach .Ich celem była pomoc osobom 
niepełnosprawnym dążąca do zwiększenia ich aktywizacji społeczno zawodowej oraz wzmocnienie 
potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i pracowników 
instytucji prowadzących działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. 
Zrealizowane projekty w roku 2015:
1.CENTRUM INFORMACYJNO PORADNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Projekt realizowany 
przy współpracy z  Warmińsko - Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych .Projekt 
dofinansowany przez PFRON. Udzielono 3051 porad w tym:  poradnictwo informacyjne/1510 porad/, 
pedagogiczne/407/, psychologiczne/378/ i prawne/756/porad. Odbyło się 6 spotkań informacyjnych 
dla organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych.
2.BIURO KARIER  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt realizowany przy współpracy z  Warmińsko 
- Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych .Projekt dofinansowany przez PFRON.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

3. AGENCJA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt realizowany ze środków 
własnych LFOON-SW.
Celem projektów było odpowiednie przygotowanie i wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób 
niepełnosprawnych. Do Agencj9i Zatrudnienia  zgłosiło się w 2015r.201 osób    a   30 osób podjęło 
pracę .
4. INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Projekt został zrealizowany ze środków własnych przy pomocy grona wolontariuszy i organizacji 
członkowskich Forum. Biuletyn pozwala osobom niepełnosprawnym podnosić swoje kwalifikacje 
zawodowe lub zdobyć doświadczenia niezbędne w dalszej karierze. W Biuletynie 
niepelnosprawni.lublin.pl w przystępnej i przejrzystej formie są publikowane najważniejsze informacje 
dotyczące różnych sfer życia i potrzeb ludzi niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie. Na szczególną uwagę 
zasługuje dział Artykuły, w którym publikowane są relacje, wywiady i reportaże tworzone przez 
redakcję portalu i wolontariuszy rekrutujących się spośród osób niepełnosprawnych. Redakcja aktywnie 
uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach i na bieżąco relacjonuje wszystko to, co warte jest 
odnotowania w lubelskim środowisku osób niepełnosprawnych. Na stronach niepelnosprawni.lublin.pl 
można znaleźć m.in.: obszerną Bazę Wiedzy, a w niej porady prawne, uprawnienia osób 
niepełnosprawnych, telefony zaufania, informacje o wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i 
medycznego oraz transporcie. W dziale Wiadomości można poczytać o aktualnościach i 
najważniejszych wydarzeniach w naszym regionie, a także odnaleźć informacje o organizowanych 
konferencjach i szkoleniach. Ponadto na stronach dostępny jest zawsze aktualny przegląd prasy 
ogólnopolskiej i regionalnej. Stworzyliśmy również interaktywną mapę organizacji która łatwo i szybko 
pozwala odnaleźć dowolną organizację i jej inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych. Pragniemy, by 
portal niepelnosprawni.lublin.pl stał się przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego 
otoczenia, by służył im pomocą w życiu codziennym i zawodowym.
5. Projekt ,,Impuls 2015" ,. projekt realizowany z funduszy PFRON z puli Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej
W projekcie wzięło udział 68 osób z organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego  z 10
 powiatów : lubelski, łęczyński, tomaszowski, kraśnicki, puławski ,świdnicki, łukowski, krasnostawski, 
hrubieszowski, bialski.
Odwiedzono 58 placówek w tym :39 Warsztatów Terapii Zajęciowej,12 Środowiskowych Domów 
Samopomocy, 7 Zakładów Aktywności Zawodowej w trakcie 7 wyjazdów studyjnych do placówek 
realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w 
województwie lubelskim.
W oprowadzanie po placówkach zaangażowanych było 58 osób
6. ,,Wzmocnienie procesu rehabilitacji społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych” – projekt 
realizowany z funduszy PFRON z puli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Główny cel zadania – podniesienie umiejętności obsługi komputera  przez  30 członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, opiekunów  i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych , którzy są uczestnikami warsztatów terapii 
zajęciowej -  został osiągnięty
W pracowniach komputerowych WTZ w Janowicy, Poniatowej, Rykach, Hrubieszowie ,Międzyrzecu 
Podlaskim oraz  w pracowni komputerowej LFOON-SW / dla osób wytypowanych przez WTZ PSOUU z 
Lublina/ zorganizowano sześć   30 godzinnych podstawowych  kursów  komputerowych dla grup 5 
osobowych.
Uczestnikami tych szkoleń  było 30 członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i 
wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 
niepełnosprawnych wytypowanych do udziału w projekcie przez kierownictwo  warsztatów terapii 
zajęciowej w porozumieniu z zespołem realizacyjnym LFOON-SW   . Wykładowcami byli – terapeuci 
,opiekunowie pracowni i wolontariusze. Tematyka zajęć : podstawy obsługi komputera, internetu, 
zakładanie i korzystanie z poczty internetowe, przeglądarek, baz informacji, bankowość internetowa, 
zakupy internetowe, e- urząd, postawy Word,,Excel, portale społecznościowe. Uczestnicy otrzymali 30 
zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach.

7.Projekt ,,Terenowe warsztaty praktyczne””- projekt realizowany z funduszy PFRON z puli 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Zorganizowano   12 wyjazdowych spotkań/warsztatów z osobami niepełnosprawnymi, , w spotkaniach 
wzięło  udział  271mieszkańców województwa lubelskiego w tym,  238  osób z niepełnosprawnościami i 
 33 osoby z otoczenia (opiekunowie, terapeuci).
Wykładowcami warsztatów były 4 osoby z zespołu redakcyjnego Internetowego  Biuletynu Osób 
Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego. Przygotowali 4 prezentacje dotyczące historii swojego 
życia, których treść  przedstawiali podczas spotkań i w zależności od odbiorców modyfikowali .
W spotkaniach wzięło  udział  271mieszkańców województwa lubelskiego
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Uczestnikami warsztatów praktycznych było  238 osób z niepełnosprawnościami  z 10 powiatów 
województwa Lubelskiego. / pow. kraśnicki, pow. świdnicki, pow. tomaszowski, pow. opolski, pow. 
rycki, pow. puławski, pow. krasnostawski, pow. hrubieszowski.,pow. bialski i radzyński/ i 33 opiekunów 
i terapeutów.
Warsztaty praktyczne odbyły  się  w 12 miejscowościach: Międzyrzec Podlaski, Świdnik, Tomaszów 
Lubelski, Poniatowa, Ryki, Nałęczów, Krasnystaw, Gościeradów, Hrubieszów, Kock, Kolembrody, Biała 
Podlaska. 
Zadanie było  realizowane w 12  Warsztatach Terapii Zajęciowej. Powstał materiał reportażowy i 
zdjęciowy ze spotkań zamieszczony w Internetowym  Biuletynie Osób Niepełnosprawnych 
Województwa Lubelskiego www.niepełnosprawni.lublin.pl.

8.Projekt ,,Praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych” - projekt realizowany z funduszy Miasta 
Lublin z puli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
W ramach zadania stworzyliśmy możliwość odbycia praktyki zawodowej 3 osobom niepełnosprawnym 
przez 3 miesiące. Pracowali przy tworzeniu prezentacji medialnej 5 organizacji  działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych a funkcjonujących na terenie Lubelskiego Centrum Aktywności 
Obywatelskiej./GAR, Drgawka, Migiem Przez Świat, EFO., LFOON-SW/ Materiały informacyjne 
wytworzone w ramach projektu są prezentowane na tablicy- monitorze informacyjnym LCAO, portalu 
internetowym www.niepełnosprawni.lublin.pl
9.Projekt ,,Dla nadziei jutra” ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności ,których operatorem 
jest Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA. 
Poprzez nawiązanie partnerskiej współpracy z doświadczonymi lubelskimi organizacjami osób 
niepełnosprawnych prowadzącymi lub budującymi podobne ośrodki na terenie województwa 
lubelskiego realizacja projektu pomogła przedstawicielom organizacji ukraińskiej ,,Żyj z nadzieją” w 
merytorycznym przygotowaniu do tworzenia na terenie powiatu krzemienieckiego Ośrodka 
Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .Organizacja ukraińska dokonała 
inwentaryzacji zasobów, Został przygotowany i wydany ,, Informator o placówkach i instytucjach 
świadczących usługi dla osób z niepełnosprawnościami na terenie obwodu tarnopolskiego”’. W trakcie 
2 spotkań roboczych zespołów projektowych partnerów / w Krzemieńcu i w Lublinie / zostały 
przygotowane merytorycznie i logistycznie 2 wyjazdy studyjne - dla strony ukraińskiej / 5 dniowa wizyta 
studyjna dla 22 uczestników z Ukrainy i 4 dniowa wizyta studyjna dla
11 uczestników z Polski .Projekt został zaprezentowany na KIEW w Lublinie w 2015r.
Projekt zdobył wyróżnienie na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej.

Przedstawiciele Forum :
-biorą czynny udział w pracach: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych –, którego LFOON-SW jest 
członkiem zwyczajnym /Maria Król, Zofia Brzozowska/. 
- są członkami i uczestniczą w pracach Rady Pożytku  Miasta Lublin / Mateusz Urbański / i Rady Pożytku 
Województwa Lubelskiego /Dorota Fornalska/ , 
- są członkami i uczestniczą w pracach Lubelskiego Partnerstwa Publiczno Społecznego /Zofia 
Brzozowska, Alicja Jankiewicz/,
- są członkami i uczestniczą w pracach Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 
/Dorota Ulikowska/,
- są członkami i uczestniczą w pracach Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
/Alicja Jankiewicz/.
- są członkami i uczestniczą w pracach Rady Programowej –Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy 
/Alicja Jankiewicz/.
-- są członkami i uczestniczą w pracach Społecznej Rady przy Zarządzie PFRON /Alicja Jankiewicz/
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zarządu . Jednocześnie regularnie, w formie 
telefonicznej i mailowej, członkowie Zarządu kontaktowali się w sprawach bieżących.
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 6 uchwał dotyczących : 
  - realizacji programów oraz złożenia przez LFOON- SW ofert do konkursów ogłaszanych przez Urząd 
Miasta ,ROPS, innych donatorów.
- Intensyfikacji wysiłków zarządu nad uzyskaniem środków finansowych na działalność statutową 
Forum w  postaci: pożyczek, darowizn, wniosków dotacyjnych,

Realizacja zadań była możliwa dzięki współpracy organizacji członkowskich , z którymi regularnie 
,cyklicznie LFOON-SW prowadził spotkania informacyjno-szkoleniowe/ 6 spotkań/ 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)

30000

60

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Aktywizacja społeczno 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych 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.Prowa
dzenie Centrum 
Informacyjno-
Poradniczego dla Osób 
Niepełnosprawnych i 
Biura Karier dla Osób 
Niepełnosprawnych

94.99.z

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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4.2. 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

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

nicjowanie 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 mających 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
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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) 387,326.27 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 387,326.07 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.20 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

64,108.00 zł

211,372.11 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 68,074.46 zł

2,410.00 zł

65,664.46 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 40,000.20 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 3,771.50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,771.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 275,480.11 zł
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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 -133,889.29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 522,706.34 zł 3,771.50 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

521,215.36 zł 3,771.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,490.98 zł

0.00 zł

0.00 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: 

1 działania na rzecz osób niepełnosprawnych 3,771.50 zł

1 działania na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja społeczno-zawodowa 3,771.50 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

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. 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)

14.0 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)

0.8 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

45.00 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)

20.00 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

10.00 osób

10.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 319,746.05 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

136,831.95 zł

136,831.95 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 182,914.10 zł

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

319,746.05 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 319,746.05 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

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)

26,645.50 zł

20.00 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

10.00 osób

10.00 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

5.00 osób

5.00 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

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 Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje 
funkcje nieodpłatnie

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 Terenowe warsztaty 
praktyczne

Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności 
sprawnego komunikowania się 
z otoczeniem osób z 
uszkodzeniami słuchu, mowy, z 
autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną,
c) usprawniają i wspierają 
funkcjonowanie osób z 
autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w różnych rolach 
społecznych i w różnych 
środowiskach

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

16,500.00 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

5,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

2 Wzmocnienie Organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, kursów i warsztatów 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, 
opiekunów,  kadry i 
wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
rehabilitacji zawodowej lub 
społecznej osób 
niepełnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących procesu 
integracji osób 
niepełnosprawnych w 
najbliższym środowisku i 
społeczności lokalnej, 
zwiększania ich aktywności 
życiowej i zaradności osobistej 
oraz niezależności 
ekonomicznej.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

18,258.00 zł

3 Impuls 2015 Organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, kursów i warsztatów 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, 
opiekunów,  kadry i 
wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
rehabilitacji zawodowej lub 
społecznej osób 
niepełnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących procesu 
integracji osób 
niepełnosprawnych w 
najbliższym środowisku i 
społeczności lokalnej, 
zwiększania ich aktywności 
życiowej i zaradności osobistej 
oraz niezależności 
ekonomicznej,.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

23,350.00 zł

4 Praktyki zawodowe dla osób 
niepełnosprawnych

Aktywizacja społeczno 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Lublin 6,000.00 zł

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

1 Biuro Karier Osób 
Niepełnosprawnych

Aktywizacja społeczno 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Nipełnosprawnych

110,110.96 zł

2 Centrum Informacyjno 
Poradnicze Osób 
Niepełnosprawnych

Udrożnienie przepływu 
informacji dla i wśród 
środowiska osób z 
niepełnosprawnosciami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Nipełnosprawnych

87,587.30 zł

Druk: MPiPS 12



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

Alicja J
ankiewicz, Zofia Brzozowska 

13.07.2016 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

2016-06-20
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