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Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

za 2011 r.  

 

1) Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i 

numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie Regon, dane 

dotyczące członków zarządu stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w 

rejestrze sadowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia, 

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

ul. Krakowskie Przedmieście 53 

20-076 Lublin 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 27.04.2001 

nr KRS 0000009613 

nr REGON 431238297 

 

Skład Zarządu: 

1) Prezes – Wojciech Dec, zam. ul. Sekutowicza 25/25, 20-152 Lublin  

2) Wiceprezes – Paweł Narodowiec zam. ul. Modrzewiowa 5c/24  21-040 Świdnik 

3) Wiceprezes – Jolanta Bodo, zam. ul. Bazylianówka 75/1, 20-144 Lublin 

4) Członek Zarządu – – Małgorzata Wójcik, zam. ul. Bolesława Śmiałego 7/37, 20-031 Lublin 

5) Członek Zarządu – Marcin Sulek, zam. al. Racławickie 31/20, 20-049 Lublin 

6) Członek Zarządu – Maria Wawer, zam. ul. Wyżynna 8/22, 20-560 Lublin 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

1) Przewodniczący- Zofia Jaroszuk 

2) Członek komisji rewizyjnej- Aneta Sapuła  

3) Członek komisji rewizyjnej- Paweł Mitrus 
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Obecny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej został wybrany przez Walne Zebranie Członków w 

dniu 21.03.2011r. Zmiana w Krajowym  Rejestrze Sądowym została wprowadzona z dniem 

29.07.2011 r.  

 

Cele statutowe: 

1. Podstawowym celem ZS FLOP jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami 

działającymi na obszarze Województwa Lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych 

przedsięwzięć. 

 

2. Do zadań ZS FLOP należy w szczególności: 

1. współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w 

Polsce, Europie i świecie,  

2. tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,  

3. podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy 

organizacji pozarządowych z administracją publiczną,  

4. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące 

inicjatywy społeczne,  

5. tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych 

informacji,  

6. integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,  

7. podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,  

8. promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,  

9. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

10. promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, 

11. monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych, 

12. wzajemna pomoc i integracja członków Forum. 
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ZS FLOP realizuje swój cel i zadania poprzez: 

a) opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych programów wspólnego działania, 

b) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej, 

c) wymianę informacji o działalności prowadzonej przez poszczególne organizacje, 

d) analizę doświadczeń poszczególnych organizacji i ich rozpowszechnianie, 

e) wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla Forum, 

f) podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji, 

g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

h) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

i) promocję i organizację wolontariatu, 

j) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo członków 

Forum oraz inne organizacje pozarządowe. 

k) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, targów, wystaw i innych 

spotkań, 

l) opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz badań związanych z realizacją celów statutowych,  

m) prowadzenie centrów organizacji pozarządowych, ośrodków wspierania ekonomii społecznej 

oraz innych form aktywizacji społecznej. 

 

2)Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 

także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych, 

 

W okresie od 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. na podstawie dokumentów zgłoszeniowych i uchwały 

nr 1/2011, 3/2011, 4/2011, 5/2011, 6/2011 przyjęto w poczet członków Związku Stowarzyszeń 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych następujące organizacje: 

1. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "MODRZEW" 

2. Fundacja Animacji Lokalnej "FRAKTAL" 

3. Fundacja Rozwiń Skrzydła 

4. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" 
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5. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Węglin Północny 

6. Polski Klub Ekologiczny- Oddział Lublin 

 

Skład członków ZS FLOP (stan na 31.12.2010 r.) w załączniku. 

 

Udział ZS FLOP w partnerstwach oraz w zespołach tematycznych: 

 

1. ZS FLOP jest regionalnym przedstawicielem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji 

Socjalnych WRZOS na terenie województwa lubelskiego. WRZOS zrzesza 12 regionalnych 

porozumień związków organizacji pozarządowych i 4 organizacje ogólnopolskie. Głównym celem 

WRZOS jest stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami 

socjalnymi na terenie całego kraju a sektorem administracji publicznej i biznesem.  

2. Od 2010 r. FLOP jest członkiem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Lublinie., którego głównym celem jest przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i 

dezintegracji społecznej poprzez rozwój społeczno- gospodarczy, edukację oraz aktywizację 

zawodową zbiorowości lokalnej.  Trójsektorowe partnerstwo skupia przedstawicieli: podmiotów 

ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), lokalnego biznesu, 

instytucji rynku pracy oraz integracji i pomocy społecznej. Partnerstwo działa na Obszarze 

Metropolitarnym Miasta Lublin obejmującym powiaty: m. Lublin, lubelski, świdnicki, łęczyński i 

lubartowski. 

3. Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie przy ZS FLOP – Pan Marcin Giza, 

jest Zastępcą Członka w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013. 

4. Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie przy ZS FLOP – Pan Marcin Giza, 

jest Zastępcą Członka w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która stanowi forum dialogu i komunikacji pomiędzy 

beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej 

dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na 

różnych szczeblach władzy. 
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5. Przedstawiciel ZS FLOP – Pan Marcin Giza, jest Członkiem Miejskiej Rady Zatrudnienia w 

Lublinie, która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach 

polityki rynku pracy. 

6. W 2011 r. nawiązano współpracę merytoryczną w zakresie realizacji międzynarodowych 

projektów z EUROSOZIAL e. V. Paritätischer Verein für deutsch-polnische und europäische 

Zusammenarbeit (EUROSOZIAL e. V, Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-

Polskiej i Europejskiej) z siedzibą w Salzgitter w Niemczech. Stowarzyszenie zostało utworzone 

przez Związek Federalny i 11 Związków Krajowych Parytetowego Związku Socjalnego 

(organizacji parasolowej). Obecnie skupia blisko 10 tysięcy służebnych organizacji pozarządowych.  

7. W 2011 r. ZS FLOP nawiązał współpracę merytoryczną w zakresie realizacji partnerskich 

projektów edukacyjnych ze Szkołą Edukacji Zawodowej „ProEdukacja”, która jest wpisana do 

ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin (nr ewidencyjny 272/P/N) oraz Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych WUP Lublin" (nr 2.06/00020/2010). Projekt „Kuźnia Koordynatorek 

Projektów Unijnych” z Poddz. 9.3 PO KL, w którym Szkoła Edukacji Zawodowej „ProEdukacja” 

była partnerem, uzyskał 106 pkt. Jednak na etapie negocjacji Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego odstąpił od podpisania umowy z ZS FLOP o dofinansowanie projektu.  

8. W 2011 r. ZS FLOP nawiązał współpracę merytoryczną w zakresie realizacji partnerskich 

projektów z Instytutem Rozwoju Zasobów Ludzkich w Lublinie. Projekt „Lubelski inkubator 

przedsiębiorczości” 6.2 PO KL, w którym ZS FLOP był partnerem uzyskał 88 pkt., ale ze względu 

na brak wystarczających środków nie uzyskał dofinansowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Lublinie.  

9. 26.07.2011 r. przedstawiciel ZS FLOP – Pan Wojciech Dec, został wybrany Uchwałą 

Zarządu Województwa Lubelskiego do Zespołu Ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii 

społecznej województwa lubelskiego. Głównym celem Zespołu Ekspertów jest przygotowanie 

wieloletniego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju 

instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie lubelskim. 

 

Zrealizowane projekty przez ZS FLOP: 

 

W okresie od 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. były realizowane następujące projekty: 
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1. „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie” 

Celem ogólnym Ośrodka jest kreowanie rozwoju lokalnego w podregionie lubelskim ze 

szczególnym uwzględnieniem powiatów/grup docelowych, które wymagają intensywniejszego 

wsparcia ze względu na niską jakość kapitału społecznego oraz niewielką ilość realizowanych 

projektów z obszaru EFS.  

Cele szczegółowe: 

 wzrost umiejętności z zakresu przygotowania wysokiej jakości projektów i wniosków 

aplikacyjnych będących odpowiedzią na istotne problemy; 

 wzrost umiejętności z zakresu realizacji i zarządzania projektami EFS; 

 wzrost umiejętności nawiązywania partnerstw nastawionych na rozwój regionu; 

 podniesienie poziomu wiedzy z zakresu EFS. 

Grupę docelową stanowią potencjalni projektodawcy EFS z siedzibą/oddziałem na obszarze 10 

(powiaty: lubelski i miasto Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, kraśnicki, opolski, janowski, 

rycki, puławski) oraz projektodawcy z siedzibą w innym regionie planujący realizację projektu na 

w/w obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem grup priorytetowych. 

 Koncepcja działalności Ośrodka opiera się na połączeniu: 

wielokanałowej i sprofilowanej pod kątem typu klientów informacji o usługach; 

 precyzyjnej diagnozie potrzeb klientów i kierowaniu ich na jedną, bądź kilka odpowiednich 

usług (w zależności od potrzeb klienta); 

 skutecznym wsparciu doradczym, szkoleniowym i animacyjnym w trakcie całego procesu 

przygotowywania wniosku, jego realizacji bądź w trakcie tworzenia partnerstwa; 

 monitoringu prowadzonych przez klienta działań w zakresie EFS. 

Okres realizacji: 01.12.2008 r. – 31.12.2014 r. (realizacja projektu była przedłużana aneksami) 

Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 10.1 

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

Kwota dofinansowania projektu w wysokości PLN 435 000 PLN w 2011 r. 

 

2.  „MKL- Młody Kapitał Ludzki”  

Projekt był realizowany w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy. 
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Grupę docelową projektu stanowiło 60 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo do 25 r. ż. 

Działania w projekcie: 

 spotkania z psychologiem/doradcą zawodowym dla 120 osób przeprowadzone w ramach 

procesu rekrutacji. 

 szkolenia „Zasady funkcjonowania trzeciego sektora”, „Pracuję w firmie szkoleniowej”, 

„Projekty EFS opracowanie i realizacja”. 

 warsztaty „Od pomysłu do projektu, od projektu do rozliczenia dotacji”. 

 doradztwo zawodowe. 

 praktyki zawodowe – 3-miesięczne.  

 

Okres realizacji: 01.01.2010-31.01.2011 r. 

Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VI. Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 

aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia 

na regionalnym rynku pracy. 

Kwota dofinansowania projektu w wysokości 912.002,60 PLN (w 2011 r. rozliczono 111.214,93 

PLN). 

 

3.  „Kobieta Aktywna w Środowisku Lokalnym” 

Projekt realizowany na terenie powiatów: parczewski, lubartowski, lubelski ziemski. 

Wsparciem w projekcie objęto 60 kobiet w zakresie: 

 21 godz. /osoba indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego, 

 10 dni warsztatów kompetencji społecznych, 

 10 dni grupowego poradnictwa zawodowego, 

 6 miesięczne praktyki zawodowe. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2010- 31.01.2012 r. 

Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 
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Kwota dofinansowania projektu w wysokości: 1.425.532,77 PLN  

W 2011r rozliczono 1 252 944,43 PLN 

 

4. „Akademia umiejętności NGO 2” 

W ramach projektu odbyły się 4 szkolenia: pozyskiwanie funduszy, PR w NGO, zarządzanie NGO 

oraz zarządzanie projektem. Organizacje skorzystały również z doradztwa w wybranych przez 

siebie tematach związanych z NGOs. 

Okres realizacji projektu: od 01.06.2010 do 30.04.2011 

Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). 

Kwota dofinansowania projektu w 2011 r. wysokości: 47.000,50 PLN.  

 

Inne działania podejmowane prze ZS FLOP: 

 

W okresie od 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. były podejmowane również następujące działania: 

 

1. Udział w konsultacjach społecznych dotyczących m.in. powołania Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami 

pozarządowymi w 2012 r.   

2. W dn. 03.10.2011 r. we współpracy z Lubelskim Partnerstwem na Rzecz Rozwoju 

Ekonomii Społecznej zorganizowano wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej w 

ramach wydarzeń „Tygodnia Ekonomii Społecznej” towarzyszących V Ogólnopolskim Spotkaniom 

Ekonomii Społecznej w Lublinie 

3. W dn. 21.10.2011 r. przygotowano wystąpienie nt „Współpracy organizacji pozarządowych 

z administracją publiczną w woj. lubelskim” wygłoszone podczas obrad Komisji Samorządowej i 

Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Lubelskiego w Lubelskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Lublinie. 

4. W listopadzie i grudniu 2011 r. aktywnie uczestniczono w przygotowaniu I Kongresu 

Organizacji Pozarządowych, który miał wybrać w 2012 r. 10 przedstawicieli NGOs w 18 osobowej 

Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.  
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5. Wypożyczono 10 razy sprzęt komputerowy dla organizacji członkowskich ZS FLOP. 

6. Przystąpiono do modernizacji strony internetowej www.flop.lublin.pl oraz wizualizacji ZS 

FLOP (teczki, wizytówki, baner, logo itp.).  

 

3)Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

ZS FLOP nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4)Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

W załączniku. 

 

5)Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i 

gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność 

gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł.  

 

Przychody uzyskane z tytułu realizowanych umów – 1 572 627, 33 PLN 

Składki członkowskie – 2430,00 PLN 

Darowizny osób fizycznych –37 744,44 PLN 

Pozostałe przychody z działalności statutowej, ogólne – 2936,29 PLN 

 Przychody z dotacji na zakup środków trwałych do wysokości amortyzacji – 12 306,90 PLN 

 

6)Informacja o poniesionych kosztach na:  

a) realizację celów statutowych, 

Koszty z tytułu realizowanych umów – 1 572 627,33 PLN 

 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) – 31 445,43 PLN w tym: 

http://www.flop.lublin.pl/
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 zużycie materiałów i energii – 2631,93 PLN 

 usługi obce – 7211,94 PLN, 

 podatki i opłaty – 122,96 PLN 

 wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne –7000,02 PLN 

 amortyzacja – 12 666,78 PLN 

 pozostałe koszty administracyjne – 1811,80 PLN 

 

c) działalność gospodarczą: 

 Nie dotyczy.  

 

d) pozostałe koszty: 

Brak. 

 

7)Dane o:  

a) liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

ZS FLOP nie prowadzi działalności gospodarczej. 

W ramach działalności statutowej były zatrudnione na umowę o pracę osoby na następujących 

stanowiskach:  

-       koordynatorzy (2 osób)  

-       kierownik (1 osoba)  

-       doradca/animator (3 osoby)  

-       specjalista ds. finansowych (2 osoby)  

-       specjalista ds. logistyki i szkoleń  

-       specjalista ds. rekrutacji i promocji (3  osoby)  

-       dyrektor biura (2 osoby)  

-       Specjalista ds. informacji i promocji (1 osoba)  

-       Specjalista d.s kontroli i monitoringu. (1 osoba) 
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b) łącznej kwocie wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 

całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

ZS FLOP nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Wynagrodzenia w 2011 r. z tytułu umów o prace wyniosło 344 002,85 PLN  

 

 c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia,  

Nie dotyczy.  

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów z zlecenia, umów o dzieło 

Wydatki w 2011 r. z tytułu umów zlecenia 222 907,53 PLN, umowy o dzieło:21 883,18 PLN  

stypendia : 350 242,14 PLN 

 

e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z 

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,  

Nie dotyczy 

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 

BRE Bank 16114010940000325400001001 

Kwota środków na rachunkach bankowych 24443,26 PLN 

Środki w kasie  177,87 PLN 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,  

Nie dotyczy.  
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h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie 

Nie dotyczy.  

 

 i)  nabytych pozostałych środkach trwałych, 

- w 2011 roku nie nabyto środków trwałych. 

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych do celów statystycznych, 

Wartość aktywów –42 002,93 PLN  

 rzeczowe aktywa trwałe  10 866,18 PLN  

 należności krótkoterminowe 5894,00 PLN 

 środki pieniężne .24 621,13 PLN  

 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 621,62 PLN 

 

Wartość pasywów –42 002,63PLN  

 fundusz statutowy – 18 500 PLN  

 nadwyżka kosztów nad przychodami – 7141,99 PLN, 

 pożyczki - 0,00PLN 

 inne zobowiązywania krótkoterminowe – 394,52 PLN 

 inne rozliczenia międzyokresowe przychodów – 15 966,12 PLN 

 

8)Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności.  

Nie dotyczy.  

 

9)Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
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Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych składa do końca stycznia 

deklarację PIT – 4r za rok poprzedni do I Urzędu Skarbowego w Lublinie. Jest zwolniony z 

comiesięcznych deklaracji CIT – 2 na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Członków do 31 

marca roku bieżącego składa deklarację CIT – 8 z działalności za rok poprzedni. 

 

10)Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była prowadzona w stowarzyszeniu kontrola, 

a jeśli była – to jej wyniki.  

 

W okresie od 01.01-31.01.2011 r. przeprowadzone zostały kontrole projektów: 

1. „MKL Młody Kapitał Ludzki”. który był  realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1. Poprawa dostępu 

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania : 6.1.1 Wspieranie 

osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Podczas w/w kontroli nie 

stwierdzono uchybień. 

2. „Kobieta Aktywna w Środowisku Lokalnym” realizowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Podczas w/w kontroli nie stwierdzono uchybień. 

3. „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie” 

 Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 10.1 

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

Przeprowadzono coroczny audyt finansowy w kwietniu 2011r. Audyt dotyczył roku 2010. 

We wrześniu 2011r. odbyła się kontrola Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

w październiku ROEFS przeszedł certyfikację Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Podczas w/w kontroli nie stwierdzono uchybień.  

 


