
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBARTÓW

Powiat LUBARTOWSKI

Ulica LUBELSKA Nr domu 32 Nr lokalu 

Miejscowość LUBARTÓW Kod pocztowy 21-100 Poczta LUBARTÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
alwernia.lubartow@gmail.co
m

Strona www http://alwernia.org.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000300023

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

Marcin Socha Prezes TAK

Michał Kulczycki Wiceprezes TAK

Maria Biernacka - Drabik Wiceprezes TAK

Lidia Kolczyńska Wiceprezes TAK

Agnieszka Rycek Skarbnik TAK

Iwona Kosior Sekretarz 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

Piotr Ligęza Komisja Rewizyjna TAK

Maciej Krasowski Komisja Rewizyjna TAK

Karolina Drozd Komisja Rewizyjna TAK

"ALWERNIA - FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy 
warunków życia i rozwoju młodzieży i rodzin Gminy Lubartów, w 
szczególności:
1. Promocja oraz rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży, a 
zwłaszcza narażonej na negatywny wpływ środowiska.
2. Integrowanie i ożywienie środowiska młodzieży Lubartowa i okolic, aby 
w sposób zorganizowany oraz wspólnotowy mogli sprostać współczesnym 
wyzwaniom natury religijno-moralnej, kulturowym, narodowo-
społecznym, ekonomicznym.
3. Działalność krajoznawcza, organizacja wypoczynku połączonego z pracą 
wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
4. Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym.
5. Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym w rodzinach i udzielanie im 
pomocy.
6. Działalność edukacyjna w zakresie wychowania do życia w rodzinie.
7. Propagowanie działalności społecznej i promowanie idei wolontariatu.
8. Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie niesienia pomocy osobom z 
niepełnosprawnością.
9. Działalność w sferze kultury fizycznej, promocji zdrowia i rekreacji.
10. Działalność charytatywna.
11. Troska o zabytki i pomniki kultury na terenie Lubartowa i okolic.
12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej.
13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
oraz współpracy między społeczeństwami.
14. Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działania.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży, sali 
komputerowej, siłowni.
2. Organizowanie formacji, edukacyjnej i kulturalnej w formie bezpłatnych 
spotkań, zajęć pozaszkolnych i korepetycji z różnych przedmiotów.
3. Pomoc potrzebującym drogą korespondencyjną oraz poprzez media 
elektroniczne.
4. Pełnienie dyżurów jako formy kontaktu z poszukującymi pomocy.
5. Organizowanie sekcji i kół zainteresowania dla dzieci i młodzieży.
6. Organizowanie prelekcji, warsztatów i wykładów.
7. Prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne 
wspólnoty poprzez organizację imprez.
8. Organizowanie spotkań integracyjnych z osobami z 
niepełnosprawnością, oraz zbiórek pieniężnych na rzecz tychże osób.
9. Umożliwianie nagrywania płyt chórom, zespołom młodzieżowym oraz 
wokalistom.
10. Wydawanie publikacji.
11. Organizowanie i wspieranie poradni rodzinnych, kursów 
przedmałżeńskich, i innych podnoszących świadomość odpowiedzialności 
za rodzinę.
12. Organizowanie koncertów, konkursów, festynów rodzinnych 
integrujących społeczność lokalną.
13. Propagowanie rozwoju fizycznego przez turnieje, imprezy sportowe, 
rekreacyjne, kulturalno-turystyczne.
14. Udostępnianie boiska oraz innych urządzeń sportowych.
15. Organizowanie wyjazdów oraz wypoczynku wakacyjnego.
16. Prowadzenie działalności charytatywnej poprzez organizowanie 
zbiórek publicznych na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
17. Prowadzenie siedziby Stowarzyszenia Alwernia.
18. Prowadzenie renowacji zabytków i ochrony pomników kultury na 
terenie Lubartowa.
19. Współpracę z administracją rządową i samorządową oraz 
organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i za granicą.
20. Współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach i 
zadaniach.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Lp. ZADANIE REALIZACJA MIESIĄC
1. Poradnia Młodzieżowo-Rodzinna - ALWERNIA 
Cel: Wspomaganie młodych ludzi oraz rodziny w trudnych dla nich chwilach życiowych. Poradnia 
udziela porad w dziedzinach:
• Psychologicznej
• Psychologicznej;
• Pedagogicznej;
• Prawnej;
• Duszpasterskiej;
• „AA”;
• Socjologicznej; 

Miejsce: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie;
 Styczeń – Grudzień 2014r.

2. Bezpłatne zajęcia edukacyjne 
Cel: Pomoc osobom posiadającym trudności w nauce;

Miejsce: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie - Salki przyklasztorne;

Zajęcia prowadzone są z następujących przedmiotów:
• J. polski;
• Matematyka;
• Fizyka;
• J. angielski;
• J. niemiecki;
• J. rosyjski;
• Geografia;
Prowadzono również zajęcia przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki oraz zajęcia 
dla uczniów szkół podstawowych mające na celu pomoc w odrabianiu lekcji
Adresaci: Młodzież posiadająca trudności w nauce; Styczeń – Grudzień 2014r.

3. Warsztaty dziennikarsko - radiowe:
Młodzieżowa Grupa Dziennikarska - ALWERNIA 
Cel: Zagospodarowanie młodzieży wolnego czasu; ukazanie sposobów spędzania czasu; rozwijanie 
zainteresowań; umożliwianie młodemu człowiekowi realizacji własnych zainteresowań, zapoznanie 
młodzieży z tajnikami pracy dziennikarza radiowego promocja miasta Lubartów;

Miejsce: Redakcja Radia Centrum w Lublinie;

Adresaci: Młodzież szkół średnich i gimnazjum posiadająca pasję związaną z dziennikarstwem;

Działania:
• • Spotkania z dziennikarzami;
• Wyjazdy do profesjonalnych rozgłośni radiowych;
• Nauka pisania felietonów;
• Przygotowywanie reportaży. 
 Grudzień 2014r.

4. Ferie Zimowe 2013/2014 
Cel: Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z miasta Lubartów podczas zimowych ferii;

Miejsca: 
• Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie – wieczory integracyjne; 
• Sale sportowe w Lubartowskich szkołach; 
• Wyjazdy do kina: Lublin;
• Wyjazdy do Parku Zabaw: Lublin;

Adresaci: Dzieci i młodzież z miasta Lubartów;
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 Styczeń 2014.

5. Eucharystia dla dzieci; prowadzenie dziecięcego zespołu muzycznego 
Miejsce: Klasztor Braci mniejszych Kapucynów w Lubartowie;

Adresaci: Rodziny z małymi dziećmi z miasta Lubartów;
 Styczeń – Grudzień 2014r.

6. Uroczyste zakończenie rozgrywek Lubartowskiej Ligi Koszykówki - ALWERNIA Miejsce: Hala sportowa 
przy Gimnazjum nr 1 im. KEN w Lubartowie

Cel: Zakończenie rozgrywek i, uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, rozegranie meczu z 
reprezentacja ligi z Lublina.
 Marzec 2014r.

7. Piknik Motocyklowy Cel: Zbiórka pieniędzy protezę dla poszkodowanego w wypadku Marka Ogórka; 
integracja środowiska motocyklowego, ukazywanie motocyklistom pozytywnych form spędzania 
wspólnie czasu, promowanie bezpiecznego poruszania się na drogach

Miejsce: Plac przed Starostwem Powiatowym w Lubartowie;

Adresaci: Motocykliści z Lubartowa i okolic;
 Maj 2014r.

8. Kapucynalia – festyn rodzinny Cel: Integrowanie i ożywienie środowiska młodzieży i rodzin 
Lubartowa i okolic; organizacja kulturalnej imprezy promującej Lubartów i dającej mieszkańcom 
możliwość spędzenia wolnego czasu; organizacja różnego rodzaju konkursów; wręczenie nagrody Pax 
et Bonum, zbiórka pieniędzy na operację nóżek Julki Piskorskiej. 

Miejsce: Ogród przy Klasztorze  Braci Mniejszych Kapucynów;

Adresaci: Rodziny oraz młodzież z miasta Lubartów;
 Czerwiec 2014r.

9. Bieg charytatywny „Pokój i dobro” (dystans 10km) Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia, 
zachęcanie do czynnego uprawiania sportu, zachęcanie do uczciwej rywalizacji, ewangelizacja, 
integrowanie mieszkańców Lubartowa, propagowanie biegania jako pozytywnej formy spędzania 
wolnego czasu w gronie rodziny, zbiórka pieniędzy na operację nóżek Julki Piskorskiej.

Miejsce: teren Lubartowa i okolic;

Adresaci: Mieszkańcy miasta i powiatu Lubartów;
 Czerwiec 2014r

10. Organizacja zawodów sportowych pod hasłem: Streetball 2014 Cel: Propagowanie zdrowego stylu 
życia, zachęcanie do czynnego uprawiania sportu, zachęcanie do uczciwej rywalizacji, ewangelizacja, 
integrowanie mieszkańców Lubartowa, propagowanie koszykówki jako pozytywnej formy spędzania 
wolnego czasu;

Miejsce: Sala sportowa w Gimnazjum nr 1 w Lubartowie;

Adresaci: Mieszkańcy miasta i powiatu Lubartów;

 Lipiec 2014r.

11. Półmaraton Lubartowski 
Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do czynnego uprawiania sportu, zachęcanie do 
uczciwej rywalizacji, integrowanie mieszkańców Lubartowa, propagowanie biegania jako pozytywnej 
formy spędzania wolnego czasu, zbiórka pieniędzy na operację nóżek Julki Piskorskiej.

Miejsce: Lubartów;
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Adresaci: Mieszkańcy miasta i powiatu Lubartów;
 Wrzesień 2014r.

12. Lubartowska Liga Koszykówki - ALWERNIA 
Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do czynnego uprawiania sportu, zachęcanie do 
uczciwej rywalizacji, ewangelizacja, integrowanie mieszkańców Lubartowa, propagowanie koszykówki 
jako pozytywnej formy spędzania wolnego czasu;

Miejsce: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie;

Adresaci: Mieszkańcy miasta i powiatu Lubartów;
 Październik 2014r. – Kwiecień 2015r.

13. Zaduszki Artystyczne 
Cel: Promocja lokalnych artystów, organizacja kulturalnej imprezy promującej Lubartów i dającej 
mieszkańcom możliwość spędzenia wolnego czasu; 

Miejsce: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie;

Adresaci: Mieszkańcy powiatu, gminy i miasta Lubartów;

 Listopad 2014r.

14. Konferencja i Konkurs „Sprawni niepełnosprawni” 
Opis: Konferencja dotycząca osób niepełnosprawnych, pomocy osobom niepełnosprawnych, relacji z 
osobami niepełnosprawnymi, organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. Promocja wolontariatu;

Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Lubartowie;

Adresaci: Uczniowie lubartowskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych;
  Grudzień 2014r.

15. Akcja Mikołajkowa 
Cel: Obdarowanie najbiedniejszych dzieci z miasta i okolic Lubartowa paczkami świątecznymi oraz 
żywnościowymi; wzbudzanie w młodzieży chęci do aktywnego pomagania biednym osobom;

Miejsce organizacji: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie;

Adresaci: Ubogie rodziny z powiatu, gminy i miasta Lubartów;
 Grudzień 2014r.

16. Projekt: Droga do Wolności
Cel: Pomoc osobom współuzależnionym, od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych oraz 
patologicznych zachowań. Realizowana w formie konsultacji i poradnictwa psychologicznego i 
psychoterapii

Miejsce organizacji: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie;

Adresaci: Osoby uzależnione i współuzależnione od substancji psychoaktywnych i palogicznych 
zachowań.
 Lipiec– Grudzień 2014r.

17. Program profilaktyczny dla młodzieży: Znać Siebie Bardziej Być
Cel: Przeciwdziałanie destrukcyjnym formom zachowań tj. uzależnienia, przemoc, różne formy 
autoagresji. Nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, poczucia własnej wartości.

Miejsce organizacji: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie;

Adresaci: Młodzież Lubartowa i okolic.
 Wrzesień – Grudzień 2014r.
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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)

1600

0

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)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Działalność związana z 
organizacją lig 
sportowych i promocją 
imprez sportowych. W 
2014 roku 
Stowarzyszenie 
zorganizowało 
następujące 
wydarzenia: 
Lubartowska Liga 
Koszykówki, Streetball, 
Kapucyński Piknik 
Motocyklowy, Bieg 
"Pokój i Dobro" 
(dystans 10km) oraz I 
Półmaraton 
Lubartowski "Bez 
Granic". Powyższe 
projekty mają na celu 
promocję zdrowego 
sytu życia, uczciwej 
rywalizacji oraz 
rozwijania pasji 
mieszańców Lubartów i 
okolic. W 2014 roku we 
wszystkich 
wydarzeniach 
sportowych 
zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie wzięło 
udział prawie tysiąc 
osób.

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

Działanie to było 
realizowane w sposób 
szczególny podczas 
realizacji projektów 
"Droga do wolności" 
oraz "Zanać siebie - 
bardziej być". Pierwszy 
z nich był formą 
konsutacji i 
poradnictwa dla osób 
uzależnionych od 
różnego rodzaju 
substancji 
psychoaktywnych i 
patologicznych 
zachowań. Drugi 
natomiast był 
skirowany do dłodzieży 
i miał na celu 
przeciwdziałanie 
destrukcyjnym formom 
zachowań tj. 
uzależnienia, przemoc, 
różne formy 
autoagresji. 
Stowarzyszenie 
zorganizowało również 
szereg konferencji dla 
młodzieży w zakresie 
przeciwdziałania 
uzależnieniem. Ponadto 
większość 
zorgazowanych przez 
Stowarzyszenie 
wydarzeń spotrowych i 
kulturalnych było 
połączonych ze 
zbiórkami na cele 
charatytawne.

85.60.Z
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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Oraganizacja konferecji 
edukacyjnych w 
zakresie pomocy 
osobom 
niepełnosprawnych, 
relacji z osobami 
niepełnosprawnymi 
oraz przedstawienia 
organizacji 
wspierających osoby 
niepełnosprawne.
Prowadzenie 
pozaszkolnych zajęć 
edykacyjnych mających 
na celu pomoc osobom 
posiadającym trudności 
w nauce. Zajęcia 
prowadzone były z 
następujących 
przedmiotów:
• J. polski;
• Matematyka;
• Fizyka;
• J. angielski;
• J. niemiecki;
• J. rosyjski;
• Geografia;
Prowadzono również 
zajęcia przedmaturalne 
z języka polskiego, 
angielskiego i 
matematyki oraz 
zajęcia dla uczniów 
szkół podstawowych 
mające na celu pomoc 
w odrabianiu lekcji.

85.59.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) 179,871.77 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 179,866.78 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 4.99 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

43,630.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 72,591.15 zł

10.00 zł

4,476.50 zł

18,650.00 zł

49,454.65 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

5.2. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17,853.51 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 43,630.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 45,797.11 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44,710.93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność 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 8,612.71 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 22,928.28 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: 138,212.93 zł 22,928.28 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

135,155.85 zł 22,928.28 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

335.83 zł

2,721.25 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Organizacja imprez sportowych 10,815.83 zł

2 Edukacja i pomoc psychologiczna i socjalna 2,851.53 zł

3 Organizacja imprez integrujących i aktywizujących 6,539.67 zł

4 Prowadzenie siedziby Stowarzyszenia 2,721.25 zł

1 Działalność w sferze kultury fizycznej, promocji zdrowia i rekreacji 10,815.83 zł

2 Działalność edukacyjna 2,851.53 zł

3 Integrowanie i ożywianie środowiska mieszkańców Lubartowa i okolic 6,539.67 zł

4 Prowadzenie siedziby Stowarzyszenia 2,721.25 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
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

53.00 osób fizycznych

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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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 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 17,384.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 17,384.00 zł

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

17,384.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 17,384.00 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 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

2.00 osób

8.00 osób

Druk: MPiPS 12



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)

0.00 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)

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)

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Bieg "Pokój i Dobro" Działalność w sferze kultury 
fizycznej, promocji zdrowia i 
rekreacji

Urząd Miasta Lubartów 2,000.00 zł

2 Kapucynalia 2014 Integrowanie i ożywianie 
środowiska młodzieży 
Lubartowa i okolic

Starostwo Powiatowe w Lubartowie 3,500.00 zł

3 Streetball 2014 Działalność w sferze kultury 
fizycznej, promocji zdrowia i 
rekreacji

Starostwo Powiatowe w Lubartowie 1,500.00 zł

4 Kapucyński Piknik 
Motocyklowy 2014

Działalność w sferze kultury 
fizycznej, promocji zdrowia i 
rekreacji

Starostwo Powiatowe w Lubartowie 2,800.00 zł

5 Kapucynalia 2014 Integrowanie i ożywianie 
środowiska młodzieży 
Lubartowa i okolic

Urząd Miasta Lubartów 2,000.00 zł

6 "Droga do wolności" Pomoc osobom 
współuzależnionym, od różnego 
rodzaju substancji 
psychoaktywnych oraz 
patologicznych zachowań. 
Realizowana w formie 
konsultacji i poradnictwa 
psychologicznego i 
psychoterapii

Urząd Miasta Lubartów 8,000.00 zł

7 Streetball 2014 Działalność w sferze kultury 
fizycznej, promocji zdrowia i 
rekreacji

Urząd Miasta Lubartów 1,500.00 zł

8 Trzeźwi bądźcie Podejmowanie przedsięwzięć w 
zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Urząd Miasta Lubartów 930.00 zł

9 "Znać siebie bardziej być" Podejmowanie przedsięwzięć w 
zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Urząd Miasta Lubartów 3,500.00 zł

10 Kapucyński Piknik 
Motocyklowy 2014

Działalność w sferze kultury 
fizycznej, promocji zdrowia i 
rekreacji

Urząd Miasta Lubartów 2,000.00 zł

11 Bezpłatne zajęcia 
edukacyjne

Pomoc osobom posiadającym 
trudności w nauce; ożywienie 
środowiska młodzieży 
Lubartowa i okolic, aby w 
sposób zorganizowany oraz 
wspólnotowy mogli sprostać 
współczesnym wyzwaniom

Urząd Miasta Lubartów 1,000.00 zł

12 Półmaraton "Bez granic" Działalność w sferze kultury 
fizycznej, promocji zdrowia i 
rekreacji

Urząd Miasta Lubartów 6,000.00 zł

13 Zaduszki Artystyczne Integrowanie i ożywienie 
środowiska młodzieży 
Lubartowa i okolic, aby w 
sposób zorganizowany oraz 
wspólnotowy mogli sprostać 
współczesnym wyzwaniom 
natury religijno-moralnej, 
kulturowym, narodowo-
społecznym, ekonomicznym

Starostwo Powiatowe w Lubartowie 1,200.00 zł
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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)

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

14 Lubartowska Liga 
Koszykówki

Działalność w sferze kultury 
fizycznej, promocji zdrowia i 
rekreacji

Urząd Miasta Lubartów 2,500.00 zł

15 Konferencja i Konkurs 
„Sprawni niepełnosprawni”

Podejmowanie przedsięwzięć w 
zakresie niesienia pomocy 
osobom z niepełnosprawnością; 
Propagowanie działalności 
społecznej i promowanie idei 
wolontariatu

Urząd Miasta Lubartów 700.00 zł

16 Zaduszki Artystyczne Integrowanie i ożywienie 
środowiska młodzieży 
Lubartowa i okolic, aby w 
sposób zorganizowany oraz 
wspólnotowy mogli sprostać 
współczesnym wyzwaniom 
natury religijno-moralnej, 
kulturowym, narodowo-
społecznym, ekonomicznym

Urząd Miasta Lubartów 800.00 zł

17 Lubartowska Liga 
Koszykówki

Działalność w sferze kultury 
fizycznej, promocji zdrowia i 
rekreacji

Starostwo Powiatowe w Lubartowie 1,500.00 zł

18 Warsztaty radiowe Promocja oraz rozwijanie 
twórczości i kreatywności dzieci 
i młodzieży, a zwłaszcza 
narażonej na negatywny wpływ 
środowiska

Urząd Miasta Lubartów 700.00 zł

19 "Pod Prąd" Podejmowanie przedsięwzięć w 
zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Urząd Miasta Lubartów 1,500.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

Druk: MPiPS 15



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

Marcin Socha
Maria Biernacka-Drabik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe w Lubartowie 1
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