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Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych  

 za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 

 

Nazwa stowarzyszenia:  POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Adres siedziby:   ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa 

1. Opis działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych  

  Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) działa od maja 2003 r., a zostało 

zarejestrowane w KRS 10 maja 2013 roku pod numerem 0000161135. Jest zarejestrowane pod 

numerem identyfikacji podatkowej: 5252271155 i numerem REGON 015513370. Jest 

organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP), zrzeszającą 

stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami działające w Polsce. Od 

2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European 

Disability Forum – EDF).  

Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia 

warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki 

z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepełnosprawnych, aby mogły żyć godnie i w 

pełni korzystać z praw człowieka. 

Celem Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych jest:  

● tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób z 

niepełnosprawnościami oraz rodzin osób z niepełnosprawnościami, gdy rodzaj 

niepełnosprawności uniemożliwia samoreprezentację, 

● wpływanie na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o 

jakości życia osób z niepełnosprawnościami w wymiarze osobowym, społecznym i 

ekonomicznym oraz o ich równym traktowaniu, a także o wspieraniu ich rodzin, 

● zmienianie postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami – z 

opiekuńczych o nastawieniu wyłącznie charytatywnym na uznające godność i wartość osoby z 

niepełnosprawnością, jej pozytywny potencjał oraz prawa równe dla wszystkich, 

● umacnianie organizacji pozarządowych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz 

partnerska współpraca tych organizacji i ich związków z władzą ustawodawczą i wykonawczą 

szczebla rządowego i samorządowego, 

● współpraca z organizacjami pozarządowymi zagranicznymi i międzynarodowymi. 
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2. Działalność statutowa PFON w 2019 roku  

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku realizowało swoje cele statutowe 

poprzez następujące działania: 

W dniu 9 marca 2019 roku odbył się XVIII Kongres PFON. Podczas Kongresu 

dokonano wyboru nowych członków organów PFON. W skład organów PFON  weszli: 

Zarząd  

Przewodniczący:                    Krzysztof Piotr Kurowski 

Wiceprzewodnicząca:             Katarzyna Sylwia Roszewska 

Wiceprzewodniczący:            Łukasz Walczyński 

Skarbnik:               Anna Katarzyna Drabarz 

Sekretarz:                   Monika Zima-Parjaszewska     

Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca:       Jolanta Grygielska 

                      Joanna Eliza Szyszkowska 

                      Zbigniew Skulski 

Kongres podjął decyzję o zmianie statutu umożliwiającą otwarcie się PFON na 

organizacje, które zgodnie z wcześniejszym brzmieniem statutu nie miały możliwości 

uczestnictwa w organizacji parasolowej. Ideą jest podniesienie demokratyzacji działalności 

PFON poprzez włączenie również mniejszych, niekiedy lokalnych organizacji.  

W dniu 15 czerwca 2019 roku odbył się XIX Kongres PFON, którego celem było 

przyjęcie sprawozdawczości oraz podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań za 2018 rok. 

Zarząd zgodnie z przepisami statutu jest odpowiedzialny za realizację misji organizacji. 

Członkowie zarządu odpowiadają za pozyskiwanie środków na działalność statutową oraz ich 

prawidłowe wydatkowanie. Zadaniem Zarządu jest przedstawianie odpowiednim organom 

sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych reprezentowanie PFON w kontaktach 

z administracją państwową, sponsorami i partnerami.  

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zarządu na których omawiane są bieżące sprawy 

dotyczące funkcjonowania organizacji. W 2019 roku odbyły się 4 takie spotkania Zarządu  

W 2019 roku podjął następujące uchwały:  

PFON pod kierownictwem nowego zarządu uległ istotnej zmianie organizacyjnej i 

jakościowej. Doświadczenia związane z łączeniem funkcji w zarządzie PFON z prowadzeniem 

innej dużej ogólnopolskiej organizacji pokazały, że potrzebne są zmiany w zarządzaniu. 

Wymagały one poza reprezentacją w PFON przedstawicieli dużych organizacji członkowskich 

zaangażowania również osób, które w pełni będą mogły poświęcić się działalności PFON. 

Przewodniczącym PFON została osoba, która całą swoją aktywność skupia na działaniach 

naprawczych.  
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Największym sukcesem PFON w 2019 r. było zorganizowanie corocznego V Kongresu 

Osób z Niepełnosprawnościami. Odbył się on 10 października 2019 w Warszawie. W tym celu 

PFON podjął współpracę z innymi organizacjami współtworzącymi Kongres od strony 

organizacyjnej i merytorycznej. 

  Nowy zarząd PFON podjął również działania w wyniku których została wznowiona 

działalności organizacji jako polskiego członka Europejskiego Forum Niepełnosprawności 

(ang. European Disability Forum, dalej jako EDF). Przedstawiciele PFONu uczestniczyli 

zarówno w Walnym Zgromadzeniu EDF (maj / czerwiec 2019 roku), jak i w posiedzeniach 

Zarządu EDF (w listopadzie 2019 roku oraz na przełomie lutego i marca 2020 r.). W ten sposób 

zaakcentowano polską obecnością w EDF i przeprowadzono wstępne rozmowy odnoszące się 

do organizacji posiedzenia któregoś z organów EDF w Polsce.  

Zarząd odnowił również kontakty międzynarodowe i współorganizuje z instytucjami 

publicznymi wydarzenia o dużym znaczeniu dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, ale 

także administracji publicznej i biznesu. Wraz z Biurem Parlamentu Europejskiego w 

Warszawie PFON przygotował spotkanie informacyjne na temat wyborów do Parlamentu 

Europejskiego i praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami (10.04.2019). Z Komisją 

Europejską przeprowadził warsztaty dla pracodawców na temat wprowadzania racjonalnych 

usprawnień w zakładach pracy (27.06.2019). Również w porozumieniu z Komisją Europejską 

PFON w pilotażowym programie DiscoverEU stanowi punkt kontaktowy informacyjny dla 

młodzieży z niepełnosprawnościami odwiedzającej Polskę. Nawiązano również kontakt z 

Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie zapewnienia dostępności 

nadchodzących wyborów parlamentarnych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Wystąpiło również wiele niesprzyjających okoliczności, a w szczególności: 

● brak środków finansowych na zatrudnienie pracownika koordynującego pracę biura na 

miejscu; 

● nierozliczone projekty 

3. Informacje finansowe 

PFON jako organizacje zaufania społecznego realizuje swoje cele statutowe zgodnie z 

zasadą przejrzystości finansowej oraz przeznaczania wszystkich zebranych środków na 

realizację działalności statutowej. Nowy zarząd wobec trudności finansowych zniósł wszelkie 

stałe koszty działalności, podjął działania zmierzające do pozyskania nowych składek od 

członków oraz wpłat z 1% podatku. Aktualnie w organizacji nie ma żadnych kosztów 

osobowych. Wszystkie osoby zaangażowane w prace PFON, łącznie z zarządem, działają 

społecznie. Nie ma również żadnych kosztów związanych z utrzymaniem biura. Aktualny stan 

to wynik działania nowego zarządu. Nie jest możliwa dalsza redukcja kosztów funkcjonowania 

organizacji.  
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Na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2019 przychód w wysokości 13 225,00 

stanowiły:  

● darowizny pieniężne 8 820,00 zł 

● składki członkowskie 4 405, 00 zł 

● wpłaty z 1% 0,00 zł 

Koszty PFON wyniosły w 2019 roku 8 696,73 zł w tym wartość aktywów PFON na 

dzień 31.12.2019 r. wynosiła 15 388,87 zł i składały się na nie:  

● Czynsz za wynajem 4 428,00 zł 

● Pomoc prawna 2 460,00 zł 

● Obsługa bankowa 197,64 zł 

● Pozostałe 1 611,09 zł 

PFON posiada na dzień 31.12.2019 r. środki pieniężne w kwocie 977,22 zł 

zgromadzone na rachunku bankowym w banku PEKAO SA 70 1240 5992 1111 0000 4776 

6868. 

PFON nie realizuje żadnych odpłatnych świadczeń.  

PFON rozliczyło wszystkie zobowiązania podatkowe związane z jego działalnością 

złożyło również deklaracje podatkowe cit-8.  

W 2019 r. PFON nie realizowało zadań zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

     

Sprawozdanie przygotowała: Anna Drabarz  

Warszawa, dn. 31.03.2020 r. 

 

dr Krzysztof Kurowski                                                               dr Monika Zima-Parjaszewska                                 

Przewodniczący PFON                               Sekretarz PFON    

 


