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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

 

§ 1. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, zwane dalej 

„sprawozdaniem”, sporządza się w formie pisemnej w układzie określonym 

w § 2. 

 

§ 2. Sprawozdanie powinno zawierać: 

1) Nazwa stowarzyszenia, jego siedzibę i adres, datę 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 

sądowym 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 13.08.2004r. 

nr KRS 0000009613  

nr REGON 431238297 

Skład Zarządu: 

- prezes – Zbigniew Drążkowski, zam. Krężnica Jara 498A, 20-515 Lublin 

- wiceprezes członek Prezydium – Monika Jarczyk, zam. Stara Wieś 38a,  

21-10 Łęczna, 

- wiceprezes członek Prezydium – Anna Płoszaj, zam.Żabickiego 3/31,  

20-010 Łęczna 

- wiceprezes członek Prezydium – Zofia Jaroszuk, zam. ul. Klonowica 19/13, 

20-442 Lublin 

- członek Zarządu – Dorota Dutkiewicz, zam. Kleniewskich 6/42,  

20 – 093 Lublin 

- członek Zarządu – Maria Drygała zam. ul. Sikorskiego 5/15, 24- 100 Puławy  

- członek Zarządu – Małgorzata Zmysłowska, zam.ul. Klonowica 6/2,  

20-442 Lublin 

- członek Zarządu  Grzegorz Grządziel, zam. ul. Żarnowiecka 3/137,  

20-630 Lublin 

- członek Zarządu – Jolanta Bodo, zam. ul. Bazylianówka 75/1, 20-144 Lublin 

- członek Zarządu – Marek Stępniak, zam. Dębówka 17 B, 20-823 Lublin 

 

Cele statutowe: 

Forum realizuje swój cel i zadania poprzez: 

a) opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych programów 

wspólnego działania,  

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

 

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 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 roku były realizowane 

następujące projekty: 
 

- Uzyskanie dofinansowania z Sieci SPLOT  realizacja projektu „Nasza Wizja. 

Cykl Seminariów  na temat  rozwoju województwa lubelskiego w ujęciu NPR 

na lata 2007-2013”; Projekt był skierowany do organizacji pozarządowych, 

jednostek samorządu terytorialnego. Cel został osiągnięty poprzez 

zoorganizowanie cyklu spotkań seminaryjnych oraz wypracowanie wspólnego 

stanowiska organizacji pozarządowych naszego Regionu, w zakresie 

Narodowego Planu Rozwoju (NPR) 2007 - 2013 oraz wzmocnienie aktywnego 

udziału Związku Stowarzyszeń FLOP w procesach promowania 

i upowszechniania wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym wśród 

regionalnych instytucji woj. Lubelskiego.  

Kwota dofinansowania 2 000,00 PLN. 

Czas realizacji 01.04.2005-04.05.2005 

 

- Uzyskanie dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie na 

przeprowadzenie dwutygodniowych zajęć z tematyki Europejskiego Funduszu 

Społecznego pt.: „Szkolenie Trenerów EFS” 

Kwota dofinansowania  11 500,00 PLN 

Czas realizacji 21.02.2005-04.03.2005 

 

- Uzyskanie dofinansowania i realizacja projektu „Regionalny Ośrodek 

Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego – Lubelszczyzna”. 

Dofinansowanie ze środków programu PHARE 2002 - Rozwój umiejętności 

zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym. Zorganizowane zostały 

szkolenia, w tym 3 dniowe pt. „Rozwój kompetencji w zarządzaniu projektami 

finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego” i 2 dniowe „Procedura 
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przygotowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego”; świadczone 

były usługi doradcze przez animatorów regionalnych. Prowadzone były 

działania informacyjne, poradnictwo, konsultacja a głównie animacja z zakresu 

możliwości aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego 

w województwie lubelskim. Z usługami animacji wychodziliśmy do klienta, 

spotykaliśmy się w siedzibach danych organizacji, omawiane były te działania 

do których mogą aplikować potencjalni beneficjenci. Prowadzone były 

województwie lubelskim 5 Punktów Konsultacyjnych (tzw. PKEFSy) m.in. 

w Zamościu, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju i Świdniku. 

Czas realizacji 17.01.2005 – 24.11.2005r. 

Kwota dofinansowania 70 000,00  EUR. 

 

- Uzyskanie dofinansowania i realizcaja projektu CEI Funding of Cooperation 

Activities, Forum Współpracy na Rzecz Ekonomii Społecznej organizacja 

wiodąca Associazione di volontariato promossa da CNA V.le Duccio di 

Buoninsegna, Arezzo. Głównym celem projektu było wypracowanie trójstronnej 

współpracy zagranicznej z Ukrainą, Włochami, Polską. W listopadzie 2005 roku 

została zoorganizowana w ramach tego projektu międzynarodowa konferencja 

w Dąbrowicy koło Lublina w dniach 17-18 listopada 2005 r. z udziałem 

parterów z Ukrainy, Białorusi, Włoch i Polski w tym organizacji 

pozarządowych, przedstawicieli biznesu, przedsatwicieli jednostek samorządu 

terytorialnego „Ekonomia społeczna – wymiana informacji, nawiązanie 

międzysektorowej współpracy”. 

Kwota dofinansowania 74 685,12 PLN 

Czas realizacji 17.11.2005 – 18.11.2005r. 

 

- Uzyskanie dofinansowania i realizcaja projektu „Kobieta dzisiaj – kobieta 

aktywna. Aktywizacja środowisk kobiet na Lubelszczyźnie” w ramach środków 

Forum Inicjatyw Obywatelskich  finansowanych z środków Ministerstwa 

Polityki Społecznej. Projekt był realizowany we współpracy z dwoma 

organizacjami członkowskimi w tym: 

a) Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw; zrealizowali i wyemitowali 

26 minutowy program telewizyjny na temat aktywnych kobiet w regionalnej 

telewizji TVP Lublin pt.: „Kobieta dzisiaj to kobieta aktywna”; powielenie tego 

programu 500 szt. programu na płytach CD; 

b) Lubelski Ośrodek Samopomocy, wydanie 500 szt. czasopisma LOS pt. 

„Kobieta dzisiaj-kobieta aktywna”, wydanie 2000 ulotek promujących projekt  

skierowana do kobiet chcących się zaangażować w życia społeczne, zawodowe 

i polityczne; dystrybucja czasopisma wśród organizacji pozarządowych 

i instytucji publicznych drogą pocztową. 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

nadzorował realizację projektu w tym zorganizował i przeprowadził 4 seminaria 

oraz 10 dni szkoleń związanych z  tematyką przygotowywania i wdrażania 
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projektów społecznych „Europejski Fundusz Społeczny” ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości jakie istnieją w tej dziedzinie na rzecz integracji 

i aktywizacji środowisk kobiecych.  

Kwota dofinansowania 34 170,00 PLN. 

Czas realizacji 01.10.2005 – 31.12.2005r. 

 

-   Uzyskanie dofinansowania i realizacja projektu „Kreowanie aktywnych 

i przedsiębiorczych postawy poprzez Europejski Fundusz Społeczny” w ramach 

środków Forum Inicjatyw Obywatelskich  finansowanych z środków 

Ministerstwa Polityki Społecznej. Głównym celem projektu było wsparcie 

aktywności grup wykluczonych społecznie w integracji i zawodowej poprzez 

przygotowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych 

do korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego w przygotowywaniu 

i zarządzaniu projektami na rzecz tych grup. 

Kwota dofinansowania 30 000,00 PLN 

Czas realizacji 01.10.2005 – 31.12.2005r. 

 

- opracowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego analizy pt.: „Analiza rzeczywistej aktywności i sprawności 

instytucjonalnej organizacji pozarządowych z terenu Województwa 

Lubelskiego w zakresie współpracy międzynarodowej”. W analizie zawarto 

m.in. przegląd programów, w  ramach których organizacje pozarządowe 

najczęściej angażują się w realizację projektów o charakterze 

międzynarodowym; główne bariery w rozwoju i funkcjonowaniu organizacji 

pozarządowych w zakresie współpracy międzynarodowej; wykaz najbardziej 

aktywnych organizacji pozarządowych w Województwie Lubelskim wraz 

z opisem najważniejszych międzynarodowych projektów, które zrealizowały lub 

realizują i opis osiągniętych rezultatów; wykaz  i zakres działania organizacji 

parasolowych Województwa Lubelskiego.  

Kwota dofinansowania 6 500,00 PLN. 

Czas realizacji 15.11.2005-14.03.2006 

 

- Uzyskanie dofinansowania projektu „Centrum Rozwoju Lokalnego - 

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego – 

Lubelszczyzna” w ramach programu Phare 2003 - Promocja zatrudnienia 

i rozwoju zasobów ludzkich. Realizacja działań od 2 listopada 2005 roku, 

koniec projektu 30 sierpnia 2006r. W ramach działań CRL-ROSzEFS są 

prowadzone usługi szkoleniowe, doradcze, prowadzone są seminaria. 

Prowadzone działania są bezpłatne dla klientów, tj. przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, 

ochotniczych hufców pracy, instytucji rynku pracy 

Czas realizacji 02.11.2005 – 30.08.2006r. 

Kwota dofinansowania 164 500,00  EUR. 
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- Uzyskanie dofinansowania ze środków programu Phare 2003 „Organizacje 

pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju„ na projekt pt.: „Razem można 

więcej. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i operacyjnego FLOP-u”. 

Projekt ma na celu rozwój istniejącego potencjału ludzkiego - pracowników 

stowarzyszenia  i wolontariuszy oraz wzmocnienie istniejącej infrastruktury 

stowarzyszenia Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.  

Czas realizacji projektu 01.12.2005 r. do 30.08.2006r.  

Kwota dofinansowania 22 678,00 EUR. 

 

- Uzyskanie dofinansowania od Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach 

programu RITA mała i realizacja projektu pt.: „Samopomoc – drogą do 

współpracy” z partnerem z Białorusi, Białoruska Asocjacja Pracowników 

Socjalnych. Realizacja zadań od 1 grudnia 2005r. do 30 kwietnia 2006r.Celem 

projektu jest na celu zaprezentowanie nowej formy aktywności społecznych na 

Białorusi - samopomocy 

Czas realizacji projektu 01.12.2005 r. do 30.04.2006r.  

Kwota dofinansowania 24 500,00 PLN 

 

- Uzyskanie dofinansowania od Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach 

programu RITA – duża, realizacja projekt pt.: „Mosty doświadczeń; Lublin- 

Samara”. Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy dwiema 

organizacjami federacyjnymi FLOP i Powołże. 

Czas realizacji projektu 01.03.2006 r. do 31.07.2006r.  

Kwota dofinansowania 59 482,00 PLN 

 

3) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

 

Nie dotyczy. 

 

4) odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

 

W załączniku. 

 

5) informacje 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 powadzono działalność 

gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek 
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przychodu osiągnięty z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł. 

 

Przychody uzyskane z tytułu realizowanych umów – 417 883,59PLN 

Składki członkowskie – 1 900,00 PLN 

Darowizny osób fizycznych – 16 586,50 PLN 

Pozostałe przychody działalności statutowej, ogólne – 8 939,25 PLN 

Przychody z dotacji na zakup środków trwałych do wysokości  

amortyzacji – 6 877,20 PLN 

 

6) Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych, 

Koszty z tytułu realizowanych umów – 417 902,59 PLN 

Koszty ogólne działalności statutowej – 55,00 PLN 

 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) – 23 618,72 

PLN w tym: 

- zużycie materiałów i energii – 820,10 PLN 

- usługi obce – 7 588,96 PLN 

- podatki i opłaty – 2372,29 PLN 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne – 4 785,20 PLN 

- amortyzacja – 7 588,96 PLN 

- pozostałe koszty administracyjne – 786,87 PLN 

 

c) działalność gospodarczą, 

Nie dotyczy. 

 

d) pozostałe koszty, 

Brak. 

 

7) dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według 

zajmowanych stanowisk i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej, 

- koordynatorzy (2 osoby)  

- doradca/animator (9 osób)  

-     informatyk (1 osoba)  

- specjalista ds. kontaktów zewnętrznych i informacji (1 osoba)  

- księgowa (1 osoba)  

- sekretariat (2 osoby)  

- specjalista ds. logistyki (1 osoba)  
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Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych nie 

prowadzi działalności gospodarczej 

 

b) łącznej kwocie wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 

z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej, 

- koordynatorzy (2 osoby) – 44 070,97 PLN 

- doradca/animator (9 osób) – 56 963,63 PLN 

- informatyk (1 osoba) – 12 109,34 PLN 

- specjalista ds. kontaktów zewnętrznych i informacji (1 osoba) -  10 232,45 

PLN 

- księgowa (1 osoba) – 15 809,09 PLN 

- sekretariat (2 osoby) – 17 900,66 PLN 

- specjalista ds. logistyki (1 osoba) – 3 736,67 PLN 

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych nie 

prowadzi działalności gospodarczej 

 

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 zlecenia, 

Wydatki w 2005r. z tytułu umów zlecenia 14 191,31 PLN 

 

e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, 

z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców 

i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek, 

 

Nie dotyczy. 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem 

banku, 

Bank PKO S.A IV Oddział Lublin, ul. Chopina 26, kwota środków na 

rachunkach bankowych 367 739,30 PLN. Środki te są przeznaczone do 

realizacji projektów. 

Środki w kasie 1 344,19 PLN 
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g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 

spółek, 

 

Nie dotyczy. 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie, 

Nie dotyczy. 

 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

- projektor multimedialny – 5 600,00 PLN 

- dwa zestawy komputerowe – 9 320,00 PLN 

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 5 025,00 PLN, 

- rzutnik (umorzony w 100%) 1 407,40 PLN 

- wn i p program finansowo-księgowy (umorzony w 100%) – 1 528,66 PLN 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we 

właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych do celów 

statystycznych, 

Wartość aktywów – 410 239,47 w tym: 

- rzeczowe aktywa trwałe 21402,69 PLN, 

- należności krótkoterminowe 19312,29 PLN, 

- środki pieniężne 369 083,49 PLN 

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 441,00PLN 

 

Wartość pasywów – 410 239,47 PLN: 

 -   fundusz statutowy 4 459,69PLN 

- nadwyżka przychodów nad kosztami – 10 656,75 PLN 

- inne zobowiązania krótkoterminowe 1 254,86  PLN 

- inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 393 868,17 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. 

Opracowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

analizy pt.: „Analiza rzeczywistej aktywności i sprawności instytucjonalnej 

organizacji pozarządowych z terenu Województwa Lubelskiego w zakresie 

współpracy międzynarodowej”. W analizie zawarto m.in. przegląd programów, 

w  ramach których organizacje pozarządowe najczęściej angażują się 

w realizację projektów o charakterze międzynarodowym; główne bariery 

w rozwoju i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w zakresie współpracy 
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międzynarodowej; wykaz najbardziej aktywnych organizacji 

pozarządowych w Województwie Lubelskim wraz z opisem najważniejszych 

międzynarodowych projektów, które zrealizowały lub realizują i opis 

osiągniętych rezultatów; wykaz  i zakres działania organizacji parasolowych 

Województwa Lubelskiego.  

Czas realizacji 15.11.2005-14.03.2006 

 

9) informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych. 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

składa comiesięczne deklaracje PIT – 4 oraz VAT -  7 do I Urzędu Skarbowego 

w Lublinie. Jest zwolniony ze składania 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. 

 

§ 3. W sprawozdaniu zamieszcza się informację, czy w okresie 

sprawozdawczym była prowadzona w stowarzyszeniu kontrola, a jeśli była 

– to jej wyniki. 

Kontrola podatkowa była przeprowadzona przez III Urząd Skarbowy w 

Lublinie w dniach 27.07.2005r. - 03.08.2005r. w siedzibie Związku 

Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. 

Przedmiotem kontroli było rozliczenie z budżetem państwa z tytułu podatków 

i usług za okres styczeń 2005 – maj 2005. 

 

§ 4. Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu 

stowarzyszenia, jeżeli statut stowarzyszenia nie stanowi inaczej. 

 

  

§ 5. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Składa się je 

każdego roku z działalności za rok ubiegły. 

 

  

§ 6. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1994r. 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundacje 

(Monitor Polski Nr 69, poz. 616). 

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 


