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O FUNDACJI 
 

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego zarejestrowana została 2 lutego 2000 roku pod 
numerem 33301 Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja jest niezależną, apolityczną, niedochodową, 
publiczną organizacją charytatywną, kierującą się interesem społeczności lokalnej Elbląga i Regionu 
Elbląskiego. Od lipca 2004 roku Fundacji posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dumnego ze swojego miasta i 
regionu, wrażliwego na potrzeby innych, czerpiącego siły i aktywność z historii i tradycji.  
Celem działania Fundacji jest łagodzenie problemów lokalnych oraz rozwój społeczny miasta i regionu. 
Zasadą działania Fundacji jest gromadzenie nienaruszalnego kapitału żelaznego, jako trwałego źródła 
finansowania działań lokalnych organizacji obywatelskich oraz własnych programów. 
Fundacja jest skierowana na obsługę darczyńców-filantropów, którzy mogą poprzez nią finansować wybrane 
przez siebie cele (np. fundować stypendia). 
Istotą Fundacji jest również jej otwarty model zarządzania. Wokół Fundacji skupionych jest wielu liderów 
lokalnych Elbląga i to oni współdecydują o kierunkach jej działań.  
Fundacja jest współzałożycielem Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce (powołanej w 2007 roku na bazie 
Sieci Funduszy Lokalnych), w skład której wchodzi 20 funduszy lokalnych. Celem Federacji jest wspieranie 
swoich członków oraz rozwój filantropii w kraju.  
W 2009 roku nastąpiły zmiany w statucie Fundacji, a mianowicie została wprowadzona kadencyjność Zarządu 
na pięcioletni okres, co za tym idzie, w 2010 roku został wybrany skład Zarządu na kolejną kadencję 2010-
2015.  
 

 
CELE PROGRAMOWE FUNDACJI 

 
Działalność Fundacji opiera się na realizacji poniższych celów: 
 

 łagodzenie problemów społecznych oraz aktywizowanie elblążan poprzez finansowanie działań 
organizacji pozarządowych: 
a) programy grantowe: m.in. „Myślisz – Robisz - Będziesz”, „Zawsze jest czas na          pasje”; 
b) projekty: m.in. zrealizowane „Różne problemy – jedna metoda, fundusze lokalne na rzecz   
społeczności”, „Średniowieczny wieżowiec”, „Barwy III Wieku”, „To jest nasza mała ojczyzna ...”; 
realizowane „Skutecznie do pracy”, „Przez aktywność – lepsze jutro- aktywizacja zawodowa 
niepełnosprawnej młodzieży z Elbląga i powiatu elbląskiego” i inne; 

 aktywizowane rodziców do współpracy ze szkołami poprzez program „Aktywność rodzicielska”; 
 umożliwianie zdobycia wykształcenia niezamożnym, zdolnym uczniom i studentom z terenu Elbląga i 

powiatu elbląskiego poprzez realizację programów stypendialnych: Program Stypendialny „Szansa”, 
Program Stypendialny „Agrafka”; 

 pomoc w usamodzielnieniu się społecznym i zawodowym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 
terenu Elbląga i powiatu elbląskiego – Program Stypendialny „Słonik”; 

 propagowanie działalności dobroczynnej, filantropijnej wśród biznesu elbląskiego oraz społeczności 
lokalnej poprzez Konkurs o Tytuł Filantropa Roku oraz projekty m.in. „Oblicza elbląskiej filantropii”; 

 promocja i wspieranie twórczości literackiej elbląskich pisarzy, poetów i publicystów, w tym osób 
debiutujących poprzez Program Literacki: nagradzanie autorów książek wydawanych przez elbląskie 
środowisko literackie oraz wydawanie książek elbląskich autorów; 

 kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny poprzez wydawanie podręczników do historii Elbląga 
(„Elbląg. Historia i dziedzictwo”, „Elbląg i okolice. Wyprawa w dawne czasy”) oraz książek o Elblągu 
(m.in. „Szesnaście miesięcy wolności – Solidarność w województwie elbląskim”, „Ojciec Andrzej 
Czesław Klimuszko – patriota lokalny wykraczający ponad przeciętność”); 
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DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA FUNDACJI 
 

W ciągu 12 lat działalności (2000-2012) Fundacja m. in.: 
 zgromadziła na kapitale żelaznym 930.539,61 zł w ramach 11 funduszy wewnętrznych 
 pozyskała ok. 3.500.000,00 zł darowizn oraz poprzez konkursy grantowe 
 przekazała PONAD 800 stypendiów na kwotę ponad 700 000 zł (Programy Stypendialne „Szansa”, 

„Słonik”, „Agrafka Muzyczna”, „Agrafka”); 
 przekazała 169 grantów dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, domów kultury, 

organizacji seniorskich itp. na kwotę 351 000 zł; 
 w ramach Programu Literackiego nagrodziła dziewięć publikacji (kategoria Elbląski Rękopis Roku) 

oraz wyłoniła i nagrodziła nagrodą finansową (2000 zł) siedmiu elbląskich literatów (kategoria Elbląska 
Książka Roku); 

 zorganizowała dwanaście edycji Konkursu o Tytuł Filantropa Roku, 
 utworzyła Klub Stypendysty skupiających kilkunastu stypendystów; 
 wydała podręcznik do historii lokalnej dla gimnazjów: „Elbląg. Historia i dziedzictwo” oraz podręcznik 

dla dziecka „Elbląg i okolice. Wyprawa w dawne czasy” wraz z przewodnikiem dla nauczyciela; 
 przekazała dla Rad Rodziców oraz Komitetów Rodzicielskich elbląskich szkół i przedszkoli ponad 55 

000 zł na wspieranie działań związanych m.in. z rozwojem współpracy rodziców ze szkołami; 
 w ramach projektu „Elbląskie oblicza patriotyzmu” wydała 5 książek o szeroko rozumianym 

patriotyzmie lokalnym; 
 promuje młodych artystów poprzez występy na Gali oraz pomoc w wydawaniu płyt (2 płyty); 
 sfinansowała główne nagrody finansowe (2000 zł) dla laureatów corocznego Konkursu na Najlepszą 

Inicjatywę Elbląskich Organizacji Pozarządowych im. dr Aleksandry Gabrysiak; 
 przeprowadziła szereg akcji fundraisingowych (w szkołach – zbiórki w hipermarketach, aukcje 

podczas Gali), w ramach których współpracuje z ok. 300 wolontariuszami; 
 utworzyła Studio Telewizyjne, w ramach którego działała Eksperymentalna Młodzieżowa Inicjatywa 

Telewizyjna EMIT, emitując swoje materiały filmowe w Telewizji Elbląskiej, stronie 
www.telewzijaobywatelska.og.pl  oraz telewizjach kablowych w Polsce. 

 utworzyła Galerię Charytatywną, w ramach której można było nabyć różnego rodzaju przedmioty (m. 
in. rękodzieła artystów, unikalne, pamiątkowe przedmioty), z których dochód był przeznaczany na 
jeden z funduszy składowych Fundacji Elbląg. 

 
STRUKTURA FUNDACJI 

 
FUNDATORZY 

1. Rada Miejska w Elblągu 
2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
3. Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa 
 

RADA FUNDACJI 
1. Krystyna Miezio – przewodnicząca 
2. Jan Jacek Pączkowski (do 27.08.2012 r.) 
3. Rozalia Grynis 
4. Zygmunt Stojek 
5. Bartłomiej Głuszak 
6. Maria Kosecka 
7. Arkadiusz Jachimowicz 
 

RADA SPONSORÓW 
1. Ryszard Rynkowski 
2. Krystyna Prokop-Kinicka 
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ZARZĄD 

1. Stanisław Puchalski – prezes 
2. Krzysztof Grablewski – wiceprezes 
3. Stanisława Poździech – członek Zarządu 
 

PRACOWNICY FUNDACJI 
1. Stanisław Puchalski 
2. Teresa Zwierzyńska 
3. Karolina Trojan 
4. Agnieszka Czubiel (od 11.12.2012 r.) 
 

WSPÓŁPRACOWNICY 
1. Agnieszka Czubiel (od 11.06.2012 r. do 10.12.2012 r.) 
 

STALI WOLONTARIUSZE 
Lucyna i Wioletta Witkowska, Patrycja Jurewicz, Agnieszka Chmiel, Karolina Mikołajczyk, Marek Pieńkowski, 

Iga Korbuszewska, Krzysztof i Michał Młynarscy, Anna Rzeszot, Katarzyna Srebrnik, Agata Bukowska 
 

KOMISJE 
KOMISJA FINANSOWA 

1. Urszula Kocięcka – przewodnicząca 
2. Zygmunt Stojek 
3. Zdzisław Gładki 
4. Rafał Ołownia 
 

KOMISJA GRANTOWA 
1. Stanisław Puchalski – Prezes Fundacji Elbląg 
2. Zygmunt Stojek  
3. Rozalia Grynis  
4. Władysława Prusiecka 
5. Maciej Pietrzak 
 

KOMISJA PROMOCJI 
1. Arkadiusz Jachimowicz – przewodniczący 
2. Jarosław Grabarczyk  
3. Juliusz Marek  
4. Joanna Ułanowska  
5. Paweł Kasperczyk  
 

KOMISJA STYPENDIALNA PROGRAMU STYPENDIALNEGO „SZANSA” 
1. Mirosław Borzęcki – przewodniczący 
2. Zygmunt Stojek 
3. Teresa Mikuła 
4. Jarosław Mytych 
5. Katarzyna Ciszewska – Wojtas 
6. Krzysztof Grablewski 
 

KOMISJA STYPENDIALNA FUNDUSZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWYCH „SŁONIK” 
1. Gabriela Zimirowska – przewodnicząca 
2. Barbara Dyrla 
3. Andrzej Tomczyński 
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4. Marek Szatanik 
5. Stanisława Poździech 
6. Anna Garbarska – Werner 
7. Teresa Bocheńska 
8. Andrzej Sawicki 
 

KOMISJA FUNDUSZU AKTYWNOŚCI SENIORÓW 
1. Stanisław Puchalski – Prezes Fundacji Elbląg 
2. Wioletta Grzelak – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 
3. Bożena Karnecka – Liga Kobiet Polskich 
4. Rafał Florek – Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych 
5. Stanisława Poździech – Związek Nauczycielstwa Polskiego (sekcja Emerytów i Rencistów) 
6. Paweł Jan Kulasiewicz – Stowarzyszenie Miłośników Elbląga „Ocalić od zapomnienia” 
7. Julia Siuda – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
8. Kazimierz Kotowski – Związek Sybiraków 
9. Małgorzata Wieczorek – Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych 
10. Lech Baranowski – Stowarzyszenie „Koło Pionierów Elbląga” (zm. 23.12.2012) 
11. Krystyna Czarnota – Klub Seniora „Zakrzewo” 
12. Irena Mularczyk – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
13. Józef Nowicki – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
14. Elżbieta Ziętkowska – Klub Seniora „Nad Jarem” 
15. Marian Dmowski – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
16. Małgorzata Michalska – Klub Seniora „Sielanka” 
17. Witold Cichoń – Związek Inwalidów RP 
18. Stanisław Brandt – Polski Związek Niewidomych 
19. Władysława Prusiecka – Emeryci i Renciści pry 110 Szpitalu Wojskowym 
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DZIAŁANIA  
FUNDACJI ELBLĄG W 2012 ROKU 

 
KONKURS O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2011 

 
Tytuł Filantropa Roku przyznawany jest już od dwunastu lat podczas uroczystej Gali Filantropa.  
Celem Konkursu o tytuł Filantropa Roku jest promocja prospołecznych, filantropijnych postaw ludzi biznesu 
oraz osób prywatnych. Konkurs jest doskonałą okazją dla organizacji pozarządowych i instytucji użyteczności 
publicznej, aby podziękować swojemu darczyńcy. Zwycięzca otrzymuje statuetkę Ferdynanda, nawiązującą do 
postaci elbląskiego przemysłowca-filantropa Ferdynanda Schichaua. 
 
Dwunasta edycja Konkursu przyniosła 19 zgłoszeń przedsiębiorstw i osób prywatnych, które w minionym roku 
wspierały organizacje pozarządowe oraz instytucje użyteczności publicznej.  
 
Zgłoszeni kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursową pod kilkoma względami. Pod uwagę brany był 
wymiar świadczonej pomocy, jej długotrwałość, a także m.in. uczestnictwo kandydata w życiu społecznym i 
kulturalnym Elbląga.  
Spośród zgłoszonych Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Dyrektor Departamentu Społecznego w Elblągu 
Barbary Dyrli wskazała zwycięzcę. Tytuł Filantropa Roku 2011 przypadł Romanowi Badysiakowi – 
Kawiarnia „U Aktorów”.  
 
Zgłoszeń jego kandydatury dokonały różne podmioty oraz osoby prywatne, z których wynika, że tegoroczny 
Filantrop Roku działa dobroczynnie od kilku lat. Przede wszystkim nieodpłatnie udostępnia lokal oraz 
przekazuje posiłki, ale też wspiera finansowo elbląskie instytucje i organizacje, a także osoby prywatne. 
Dodatkowo, angażuje się w organizację lokalnych przedsięwzięć (był współorganizatorem uroczystości 
nadania imienia H. Pilejczyk dla elbląskiego lodowiska) oraz zapewnia poczęstunek/catering podczas imprez 
organizowanych w Elblągu. 
 
ZGŁOSZONE FIRMY ORAZ OSOBY W KONKURSIE O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2011: 

1. Jan Karpiuk – Kopalnia Surowców Mineralnych 
2. Bożena Lemierska 
3. Drukarnia OPEGIEK Sp. z o.o. 
4. Agencja Reklamowa Contact 
5. B. i J. Pelczarscy – PW Harnaś 
6. Witold i Jarosław Matz – Zakład Szklarski MIŚ 
7. ENERGA S.A. 
8. Pracownicy Grupy ENERGA (reprezentowani przez Fundację ENERGA) 
9. Roman Korzeniowski – Grupa Żywiec Browar w Elblągu 
10. Roman Badysiak – Kawiarnia „U Aktorów” 
11. Ryszard i Artur Zagalscy – Tartak Jagodno 
12. Rafał Postek – Autoskoda Elbląg 
13. Wojciech Bednarczuk – GREENGROW Sp. z o.o. 
14. Krzysztof Orszewski – Piekarnia MAZURY 
15. Leszek Wójcik – Fabryka Mebli Wójcik 
16. Hanna i Andrzej Piankowscy – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ASTRA 
17. Mariusz Potoczny – Nadleśnictwo Elbląg 
18. Józef Pomiećko – Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych 
19. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
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XII GALA FILANTROPA ROKU 2011 
 
W tym roku elbląskie święto dobroczynności przypadło 21 maja. Uroczystość odbyła się w Teatrze im. A. 
Sewruka w Elblągu.  

Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli założycieli Fundacji, organizacji biznesowych i pozarządowych, 
postanowiła uhonorować laureata za wieloletnią pomoc najbardziej potrzebującym i wspieranie działań 
organizacji pozarządowych.  Kapituła postanowiła również przyznać specjalne wyróżnienie dla Ryszarda i 
Artura Zagalskich z Tartaku Jagodno za stałe wspieranie działań organizacji oraz filantropijną pomoc na rzecz 
mieszkańców regionu elbląskiego. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Pracownicy Grupy ENERGA i Grupa 
ENERGA oraz Krzysztof Orszewski, Piekarnia MAZURY w Elblągu. Statuetkę Ferdynanda oraz wyróżnienia 
wręczył Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga, Barbara Dyrla – Przewodnicząca Kapituły oraz Krystyna 
Miezio – Przewodnicząca Rady Fundacji Elbląg.  

 

 

 
Podczas Gali odbyło się także rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych 
im. dr A. Gabrysiak organizowanego przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych. W tym roku, spośród 
jedenastu zgłoszeń, zostały nagrodzone cztery. Laureatem konkursu zostało Stowarzyszenie Elbląg Europa 
za inicjatywę Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso w Elblągu”, które otrzymało nagrodę finansową 
1.000 zł z przeznaczeniem na działania statutowe, ufundowaną przez Prezydenta Elbląga. Wyróżnione zostały 
inicjatywy: 

 „Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2011” Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego 
 „Przez trudy do gwiazd – placówka PSOUU: OREW I DCA” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu 
 „Bezpiecznie z Psem” Fundacji Psy Dzieciom 

Statuetkę oraz dyplomy dla wyróżnionych wręczył Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga oraz Arkadiusz 
Jachimowicz – przewodniczący REOP. 
 
Część rozrywkową  zapewniła grupa reprezentująca Elbląg w programie telewizyjnym „Bitwa na głosy”. 
Przewodniczył jej Ryszard Rynkowski, który opiekował się i prowadził swoją drużynę przez wszystkie odcinki 
programu. Drużyna RR wykonała wszystkim znane utwory prezentowane w telewizyjnym programie, m.in. 
„The Lion Sleeps Tonight”, „Moves Like Jagger” czy „Sen o Wiktorii”. Brygada RR kilkukrotnie otrzymała 
owacje na stojąco. Oczywiście nie obyło się bez bisów. Za godne reprezentowanie miasta oraz dzielną walkę 
do samego końca otrzymali podziękowania z rąk Prezydenta Elbląga oraz Zarządu Fundacji Elbląg. 
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Honorowym patronatem wydarzenie objął Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
oraz Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga.  

Patronat medialny sprawowała Telewizja Obywatelska, TVP Olsztyn, Telewizja Elbląska,  
Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Tydzień w Elblągu. 

 
PROGRAM LITERACKI 

 
Celem dorocznego Konkursu Literackiego jest promocja i wspieranie twórczości literackiej elbląskich autorów, 
w tym ujawnianie i pobudzanie potencjału twórczego twórców młodych, debiutujących.  
Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach: „Elbląska Książka Roku” oraz „Elbląski Rękopis Roku”. 
Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku chodzi o utwory lub zbiory tekstów stricte literackich, tj. 
przynależnych literaturze jako sztuce słowa i spełniających podstawowe kryteria literackie. Mogą to być 
zestawy tekstów poetyckich, utwory dramaturgiczne, powieści, zestawy opowiadań, eseje czy teksty 
pamiętnikarskie, względnie synkretyczne pod względem gatunkowym. 
Autor nagrodzony w kategorii „Elbląska Książka Roku” uzyskuje nagrodę finansową w wysokości nie niższej 
niż 2000 zł natomiast formą nagrody za najlepszą propozycję w Konkursie na „Elbląski Rękopis Roku” jest jej 
książkowe wydanie i sfinansowanie przez Fundację jako organizatora. Podstawową część nakładu otrzymuje 
autor. 
Uroczyste rozstrzygnięcie X edycji konkursu nastąpiło 17 lipca w gościnnych murach Biblioteki Elbląskiej im. 
C. Norwida.  
 
W tegorocznej edycji Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem dra Ryszarda Tomczyka, w kategorii „Elbląska 
Książka Roku 2011” postanowiła przyznać dwie nagrody. Wysoką i jednomyślną ocenę Kapituły uzyskały 
książki: Marcina Jurzysty pt. „Ciuciubabka” i dramaty jednoaktowe Lecha Brywczyńskiego pt. „A jak Ajakos”, 
tym samym otrzymując równorzędną nagrodę główną. Laureaci otrzymali nagrodę finansową w wysokości po 
2.000 zł.  
Natomiast w kategorii „Elbląski Rękopis Roku 2011” tym razem nie przyznano nagrody głównej. Kapituła 
postanowiła wyróżnić książkę Edwarda Pukina pt. „Lęgowisko zła” – utwór utrzymany na pograniczu 
wielowątkowej fabuły i publicystyki.  
Podczas wydarzenia przypomniano fragment ubiegłorocznej zwycięskiej Książki Roku „Elbing 1945 Tom I, 
Odnalezione wspomnienia”, a goście otrzymali tomik wierszy Wiktora Mazurkiewicza „Rumieńce z drzew” – 
Rękopisu Roku 2010. 
 



 10 

 
 
Zgromadzeni w sali biblioteki wysłuchali także krótkiego występu Łukasza Geska – członka zespołu PROJEKT 
M, wokalisty i gitarzysty, wraz z elbląską grupą był finalistą drugiej edycji telewizyjnego show „Bitwa na głosy”. 
Zaprezentował własny utwór „Przeznaczenie” oraz wszystkim znany „Sen o Wiktorii”. 
 

Program Literacki został zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu,  
a rozstrzygnięcie konkursu zorganizowano we współpracy z Biblioteką Elbląską. 

 
 

ERWIN VOLLERTHUN KOLEJNY RAZ W ELBLĄGU 
 
20 sierpnia 2012 roku Fundację Elbląg odwiedził Erwin Vollerthun, którego rodzice pochodzą z podelbląskiej 
wsi. Co roku on i inni jego krajanie mający polskie korzenie wspierają finansowo elbląskie organizacje, w tym 
Fundację Elbląg. 
 
Erwin Vollerthun pochodzi z podelbląskiego Majewa, obecnie mieszka w Bawarii. Kilkanaście lat temu zapałał 
miłością do elblążanki, która obecnie jest jego żoną. Miłość przeszła także na samo miasto Elbląg. Od wielu 
lat Vollerthun wspiera różne elbląskie organizacje, natomiast w Niemczech działa na rzecz byłych 
mieszkańców swojej rodzimej miejscowości. 
 
Już po raz dwunasty Vollerthun przekazał darowiznę na rzecz Fundacji Elbląg. Kwotę 320 euro złożył na ręce 
Stanisława Puchalskiego - prezesa organizacji. Datki pochodzą głównie od osób związanych z Elblągiem i 
okolicznymi miejscowościami - Milejewem czy Majewem. Darczyńcami są: Erwin Vollerthun, dr Wiebke 
Maurer, dr Hasso Döring, Karl-Heinz Dreher, Hannelore Engelhardt i Gisela Sandrock. Kwota zasiliła fundusz 
polsko-niemiecki Fundacji, z którego, dzięki szlachetności i sentymentu tych osób do naszych okolic, w 
przyszłości będą finansowane inicjatywy polsko-niemieckie.  

 



 11 

PROGRAMY STYPENDIALNE 
 

PROGRAM STYPENDIALNY „SZANSA”  
 
O programie  
Program Stypendialny „Szansa” realizowany jest od 2001 roku. Przeznaczony jest dla uczniów szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów pochodzących z Elbląga i okolic. Komisja Stypendialna 
rozpatrując ogrom wniosków jakie zawsze wpływają, kieruje się kryterium średniej ocen za ubiegły rok szkolny 
lub akademicki, osiągnięciami kandydata, zaangażowaniem w pracę wolontarystyczną, a także dochodami 
osiąganymi przez rodzinę. Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych, 
darczyńców, przedstawicieli firm,  dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego, Urzędu 
Miejskiego w Elblągu, darczyńców indywidualnych, firm, wpłat 1% oraz dochodów z kapitału żelaznego 
Funduszu Stypendialnego mogła przyznać stypendia na okres roku szkolnego, tj. 10 miesięcy.  
 

 
ROK SZKOLNY 2011/2012 
W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 stypendia wypłacano 18 osobom na łączną kwotę 18.000 zł. 
(16.540 zł) 
 
Szkoły wyższe (stypendia w wysokości 200 zł/m-c) 
Aurelia Iwanow, Anna Rzeszot, Ewelina Bębenek, Katarzyna Srebrnik, Martyna Strembska 
 
Szkoły ponadgimnazjalne (stypendia w wysokości 130 zł/m-c) 
Lucyna Witkowska, Marek Pieńkowski, Patrycja Jurewicz, Karolina Mikołajczyk, Aleksandra Korzeniowska, 
Agnieszka Chmiel, Iga Korbuszewska, Natalia Wojciechowska, Elwira Bębenek, Krzysztof Młynarski, Jakub 
Staniszewski 
 
Gimnazja (stypendia w wysokości 80 zł/m-c) 
Wioletta Witkowska, Michał Młynarski 
 
ROK SZKOLNY 2012/2013 
Komisja Stypendialna na rok szkolny 2012/2013 przyznała 20 stypendiów na łączną kwotę 31.400 zł.  
 
Szkoły wyższe (stypendia w wysokości 200 zł/m-c) 
Karolina Lewandowska, Anna Rzeszot, Agata Bukowska, Patrycja Jurewicz, Justyna Jeremicz, Krzysztof 
Młynarski, Katarzyna Srebrnik 
 
Szkoły ponadgimnazjalne (stypendia w wysokości 140 zł/m-c) 
Dominika Wesołowska, Aleksandra Beront, Mateusz Kołodziejski, Agnieszka Chmiel, Lucyna Witkowska, 
Wioletta Witkowska, Monika Tabor, Marek Pieńkowski, Pamela Ratajczyk, Iga Korbuszewska, Michał 
Młynarski 
 
Gimnazja (stypendia w wysokości 100 zł/m-c) 
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Natalia Dworakowska, Michał Mazurek 
 
PROGRAM STYPENDIALNY „SŁONIK” 
 
O programie 
Program Stypendialny „Słonik” realizowany jest od 2003 roku. Jego celem jest wspomaganie 
niepełnosprawnych dzieci, uczniów i studentów z Elbląga oraz powiatu elbląskiego, w zdobywaniu 
wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne. Stypendia „Słonika” mogą być 
przyznawane dzięki środkom pozyskanym przez Fundację Elbląg, m.in. z Fundacji im. Stefana Batorego, 
Urzędu Miejskiego w Elblągu, Starostwa Powiatowego w Elblągu, wpływom z 1%, oraz dochodów z kapitału 
żelaznego Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych Słonik, a także dzięki darowiznom od osób indywidualnych i 
firm. Dzięki pozyskanym darowiznom Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą osoby zajmujące się 
problematyką osób niepełnosprawnych, lekarz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, itp., może 
przyznać stypendia wspierające młodych i niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta i okolic. 
 

 
 
ROK SZKOLNY 2011/2012 
W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 wypłacono stypendia dla 25 osób na łączną kwotę 16.420 zł. 
 
Szkoły policealne (stypendia w wysokości 190 zł/m-c) 
Adrian Krawiec 
 
Szkoły ponadgimnazjalne (stypendia w wysokości 140 zł/m-c) 
Monika Boguszewska, Piotr Boguszewski, Michał Kowalski, Patryk Krawiec, Ewelina Liskowiak, Dajana 
Siulecka, Hubert Siulecki, Krzysztof Wójcik 
 
Gimnazja ( stypendia w wysokości 120 zł/m-c) 
Kamil Grzanka, Alicja Kamińska, Sebastian Kamiński, Kamil Krawczenko, Kamil Musik, Paweł Zabiełło 
 
Stypendium w wysokości 100 zł/m-c: Dominika Antoszewska 
 
Szkoły podstawowe (stypendium w wysokości 70 zł/m-c) 
Klaudia Dietrych, Przemysław Dietrych, Julia Grochowska, Karol Piałucha, Paulina Siulecka, Grzegorz 
Staniszewski, Katarzyna Szumska, Wojciech Tkaczyk, Kacper Trawiński 
 
ROK SZKOLNY 2012/2013 
Komisja Stypendialna na posiedzeniu w 2012 roku postanowiła przyznać 26 stypendiów stałych i jedno 
stypendium jednorazowe na łączną kwotę 25.400 zł.  
 
Szkoły ponadgimnazjalne (stypendia w wysokości 140 zł/m-c) 
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Łukasz Godziński, Dajana Siulecka, Patryk Budkiewicz, Joanna Sobotka, Kamil Krawczenko, Piotr 
Boguszewski 
 
Gimnazja (stypendia w wysokości 100 zł/m-c) 
Grzegorz Staniszewski, Julia Olejnik, Monika Chojnowska 
 
Szkoły podstawowe: (stypendia w wysokości 80 zł/m-c) 
Radosław Grubecki, Agnieszka Brynda, Klaudia Dietrych, Przemysław Dietrych, Kamil Pietryka, Karol 
Włodarczak, Maria Dembińska, Julia Grochowska, Nina Topolska, Mateusz Szymajda, Paulina Siulecka, 
Mateusz Bałaban, Maciej Sęk, Wojciech Tkaczyk, Karol Piałucha, Marcin Gronkowski, Kacper Trawiński 
 
Stypendium jednorazowe w wysokości 400 zł: Daniel Paczkowski 
 

W imieniu Fundacji Elbląg oraz stypendystów 
bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom! 

 
 

PODPISANIE UMÓW STYPENDIALNYCH 
 
Uroczystość miała miejsce 18 października w okazałym i ekskluzywnym Centrum Ekspozycyjno-Handlowym 
PUJAN w Elblągu – dzięki uprzejmości i życzliwości pana Jana Puchalskiego, na którego wsparcie Fundacja 
Elbląg zawsze może liczyć.  
Czterdziestu siedmiu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i studentów otrzymało listy 
gratulacyjne i umowy stypendialne. Umowy stypendialne na rok szkolny 2012/2013 wręczali: Gabriela 
Zimirowska – przewodnicząca Komisji Stypendialnej „Słonik”, Mirosław Borzęcki – przewodniczący Komisji 
„Szansy”, a także darczyńcy indywidualni i przedstawiciele firm oraz instytucji, które zdecydowały się 
wesprzeć młodych mieszkańców Elbląga i okolic.  
 

 
 
 
Darczyńcy mogli osobiście poznać stypendystów i wręczyć im umowy. Przemysław Dietrych otrzymał list 
gratulacyjny z rąk Marii Puchalskiej, natomiast Marek Pieńkowski z rąk Witolda Strzelca. Barbara Dyrla, 
przedstawicielka Urzędu Miejskiego, wręczyła umowy Annie Rzeszot, Agacie Bukowskiej, Krzysztofowi 
Młynarskiemu, Damianowi Zalewskiemu, Agnieszce Chmiel oraz Pameli Ratajczyk. 
Mariusz Potoczny wręczył umowy ufundowane przez Nadleśnictwo Elbląg Michałowi Mazurkowi i Piotrowi 
Boguszewskiemu, natomiast Andrzej Sawicki, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Elblągu – Agnieszce 
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Brynda i Kamilowi Pietryka. Maria Kosecka ufundowała stypendium Ninie Topolskiej, Dorota i Jerzy Wcisła – 
Julii Olejnik, Zdzisław Olszewski – Klaudii Dietrych, a Piotr Macutkiewicz – Grzegorzowi Staniszewskiemu. 
 

 
 
Uroczystość uświetniły krótkie występy dwóch młodych muzyków: Kingi Kitowskiej, stypendystki programu 
stypendialnego „Agrafka” oraz Mikołaja Wojciechowskiego, ucznia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
w Elblągu. Kinga zagrała na skrzypcach utwór Kaprys Nr 13 Nicolo Paganiniego, a Mikołaj zaprezentował na 
wiolonczeli I część Siuty Gaspara Cassado. 
 

 
 

 
Stypendia „Szansy” i „Słonika” w roku szkolnym 2012/2013 finansowane są ze środków:  

Fundacji im. Stefana Batorego, Urzędu Miejskiego w Elblągu, Starostwa Powiatowego w Elblągu,  
darowizn od osób prywatnych i firm oraz ze środków własnych Fundacji Elbląg. 
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PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA”  
 

O programie  
Celem programu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego 
rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej 
poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych 
uczniów z małych społeczności  
dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. 
Program realizowany jest przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z 

 

lokalnymi organizacjami partnerskimi,  
w tym z Fundacją Elbląg. 
 
Dla kogo? 
Program adresowany jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach humanistycznych, 
ścisłych i artystycznych), przede wszystkim gimnazjalnej, licealnej oraz studentów (w wyjątkowych 
przypadkach również uczniowie szkół podstawowych) pochodzących ze społeczności, w których działają 
fundusze lokalne takie jak Fundacja Elbląg.  
Z uwagi na prowadzony jednocześnie Program Stypendialny Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej, 
stypendia Agrafki nie są przyznawane młodzieży utalentowanej muzycznie. 

Co oferuje? 
„Agrafka” oferuje stypendium finansowe przyznawane jako świadczenie jednoroczne i wypłacane jest w 
okresie danego roku szkolnego.  
Stypendium może być przeznaczone między innymi na: 

 opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, 
 opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, 
 zakup podręczników i pomocy naukowych, 
 zakup materiałów do twórczości artystycznej. 

 
Etapy realizacji programu: 
 Nominacje – Nominacje kandydatów do stypendium Programu AGRAFKA przesyłają przedstawiciele 
lokalnych organizacji partnerskich, w tym Fundacja Elbląg. Nominatorzy zbierają lokalnie informacje o 
potencjalnych stypendystach, przygotowują profile kandydatów korzystając z przygotowanych przez Akademię 
wniosków aplikacyjnych i przesyłają je do Akademii w określonym terminie. 

 Rozpatrzenie wniosków - przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna 
powołana przez Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii, brane są pod uwagę następujące kryteria: 
- osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen), 
- sytuacja socjalno- bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym 
gospodarstwie domowym), 
- preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości 
 
ROK SZKOLNY 2011/2012 
W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 Komisja Stypendialna Programu Stypendialnego „Agrafka” nie 
przyznała stypendium żadnej z osób nominowanych przez Fundację Elbląg.
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ROK SZKOLNY 2012/2013 
W roku szkolnym 2012/2013 w gronie ogólnopolskich stypendystów znalazła się nominowana przez 
Fundację Elbląg elblążanka. Akceptację członków Komisji Stypendialnej zyskała Kinga Kitowska – 16-
letnia uczennica pierwszej klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 
oraz czwartej klasy tamtejszej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Z. Noskowskiego.  
Kinga jest osobą wszechstronnie uzdolnioną. Interesuje się przedmiotami humanistycznymi, językami 
obcymi, matematyką, a także grą na skrzypcach. Jest laureatką wielu konkursów i olimpiad, m.in. zajęła 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Ekoplaneta” 2012 oraz II miejsce w Oruńskim 
Konkursie Skrzypcowym w 2009 r. W szkole, w której właśnie rozpoczyna naukę przygotowywać się 
będzie do międzynarodowej matury. 
Stypendystka otrzymała stypendium w wysokości 3.000 zł wypłacane w miesięcznych ratach po 300 zł 
przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 2012/2013.  
 

Stypendia AGRAFKI finansowane są przez Fundację Agory,  
Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, darczyńców indywidualnych, instytucje oraz z 

przychodów pochodzących z zarządzania kapitałem Funduszu Celowego Agrafka. 
 

1% NA RZECZ FUNDACJI ELBLĄG 
 
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że działa wyłącznie w obszarze pożytku 
publicznego oraz szczegółowo i w sposób publiczny sprawozdaje się ze swojej działalności. Dzięki temu 
może pozyskiwać 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.   
 
W roku 2012 łączna pula przekazanych środków 1% podatku za 2011 r. wyniosła 125.457,21 zł. Spora 
część, bo aż 74.601,79 zł trafiła do piętnastu podopiecznych Fundacji. W 100% środki te zostały 
przeznaczone na ich rehabilitację, zakup niezbędnych artykułów i sprzętu ułatwiającego codzienne 
życie. Kwota 30.079,45 zł została przekazana podmiotom prawnym (organizacjom pozarządowym, 
przedszkolom, szkołom itp.). Dzięki 1% mogą skuteczniej realizować cele statutowe i regulaminowe. 
Środki z 1% zdobyli oni zwracając się do rodzin, przyjaciół i znajomych, aby podczas rozliczania się z 
fiskusem wsparli Fundację Elbląg ze wskazaniem celu jaki chcieliby wesprzeć. 
 
Pozostałą kwotę 20.755,97 zł podatnicy przekazali na działalność statutową Fundacji Elbląg. 1% trafi na 
poszczególne fundusze składowe, zgodnie z wolą darczyńców, np. Fundusz Stypendialny czy FDN 
„Słonik", z których finansowane są stypendia dla zdolnych lub niepełnosprawnych uczniów z Elbląga i 
okolic na ich rozwój i edukację. Darczyńcy przekazywali swój 1% także na Fundusz im. braci Leszczyc-
Grabianków, im. Zofii Puchalskiej, Jolanty i Zygmunta Stojek, Fundusz Aktywności Seniorów czy 
Fundusz Nieograniczony. Celowe wpłaty na fundusze będą pracowały na przyszłe działania skierowane 
do mieszkańców naszego miasta Elbląga. 
 
Cieszymy się, że ogromne grono osób co roku obdarza Fundację Elbląg zaufaniem i wsparciem. Dzięki 
temu możemy realizować swoją misję i pomagać  najbardziej potrzebujących.  
 

W imieniu Fundacji i podopiecznych serdecznie dziękujemy! 
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PROJEKTY 
 

PROJEKT: “TRACES OF ROOTS – UP TO DEVELOPMENT” 
 

 

 
W 2012 r. Fundacja kontynuowała rozpoczęty w 2010 r. partnerski projekt “Traces of roots – up to 
development”. Skupiał się on wokół pojęcia “pochodzenia” w lokalnym, regionalnym i europejskim 
kontekście. Obejmował wytworzenie wskaźników oraz materiałów mających na celu wzrost integracji 
osób z rodzin imigranckich, złagodzenie obaw rodowitych mieszkańców wobec imigrantów, a także 
przeciwdziałanie rosnącemu poczuciu wykorzenienia.  
W skład partnerstwa weszło 6 instytucji/organizacji z 5 krajów europejskich: 
 Volkshochschule Leer – Leer, Niemcy (koordynator)  
 Institut für gesellschaftswissenschaftliche Forschung, Bildung und Information - Innsbruck, 

Austria 
 Pilpilisi Térség Foglalkoztatásáért Közhasznú egyesületisi Térség - Piliscsaba, Węgry 
 A.R.S.A.P. Associazione Regionale per lo Sviluppo dell'Apprendimento Professionale - 

Pordenone, Włochy 
 Associazione Interculturale Griot A.I.G. - Rzym, Włochy 
 Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – Elbląg, Polska 

Partnerstwo obejmowało szerokie spektrum podmiotów (organizacje pozarządowe, instytucje, fundacja, 
samorząd miejski). Różnorodność organizacji w połączeniu z dużą rozpiętością geograficzną ich 
położenia zagwarantowało wymianę doświadczeń na wysokim poziomie oraz wprowadzenie nowych 
rozwiązań. 
W 2012 roku w ramach działań projektu odbyły się następujące spotkania partnerskie i działania: 
1. Budapeszt (Węgry) (10.02. - 11.02.2012 r.) – podczas spotkania zapoznano się z działalnością 
węgierskiego partnera, poznano metodę pracy w oparciu o mozaikę (Jigsaw method), omówiono ramy 
działania i funkcjonowania „Ambasadora Kultury”. Podczas spotkania odbyła się także wizyta w ośrodku 
dla bezdomnych, zapoznano się z kulturą, historią i obyczajami kulturowymi Węgier.  
2.  Rzym (Włochy) (12.04. – 14.04.2012 r.) – partnerzy zapoznali się z działalnością włoskiego partnera 
(Griot), jego metodami pracy, działaniami na rzecz integracji migrantów i tubylców. Odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami migrantów (wizyta w centrum migrantów). Następnie, podczas konferencji z 
przedstawicielami włoskiego parlamentu oraz politykami zaangażowanymi na rzecz migrantów 
dyskutowaliśmy o  „pochodzeniu/korzeniach”. Uczestnicy wizyty zapoznali się z włoskim dziedzictwem 
kulturowym, historią i zabytkami.  
3. Leer (Niemcy) (15.06. – 16.06.2012 r.) – Podczas spotkania odbyła się ostatnia ewaluacja, 
podsumowano dotychczasowe działania i rezultaty. Odbyło się spotkanie z posłem Parlamentu 
Europejskiego oraz przedstawicielami lokalnych władz osób zaangażowanych w pracę na rzecz 
migrantów, na spotkaniu zaprezentowano cele i rezultaty projektu.  
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Głównym celem projektu było umożliwienie zrozumienia pojęcia „dom” dla rodzimych mieszkańców i 
migrantów (w pierwszym i drugim pokoleniu). Projekt skupiał się na pojęciu „dom” i 
„pochodzenie/korzenie” na osobistym, lokalnym, regionalnym i europejskim poziomie. Kolejnym celem 
projektu była międzykulturowa, transgraniczna i międzypokoleniowa wymiana informacji między 
przedstawicielami organizacji partnerskich oraz między krajami partnerskimi. Takie podejście 
przyczyniło się do refleksji nad pojęciem „domu” w kontekście europejskim.  
Dzięki wspólnym działaniom partnerów w przeciągu dwóch lat (2010-2012): 
- zapoznaliśmy się z działalnością organizacji/instytucji partnerskich 
- zapoznaliśmy się z innowacyjnymi i kreatywnymi metodami pracy partnerów: w oparciu o scenariusz 
(Austria), archiwum pracy pedagogicznej, wirtualne wystawy (Niemcy), tworzenie filmu (Polska), 
mozaika (Węgry), społeczne inicjatywy/metody na rzecz migrantów (Włochy). Metody te pozwoliły na 
lepsze zrozumienie pojęcia „dom” i „pochodzenie”. Mogą one być wykorzystane także w innych 
działaniach partnerów. 
- stworzono ulotkę oraz logo projektu, które nawiązuje do pojęcia „domu/ojczyzny”   
- stworzono stronę internetową projektu, na której zawarte są informacje o projekcie i zrealizowanych 
działaniach, rezultaty, opis działalności partnerów itp. 
- wspólnie stworzono krótki film pt. „Ojczyzna” 
- stworzono wskaźniki/parametry/materiały służące poprawie integracji migrantów oraz przyczyniające 
się do złagodzenia obaw rodzimych mieszkańców oraz przeciwdziałające obawom rosnącego poczucia 
wykorzenienia.  
Projekt pokazał różnorodne kultury europejskie i pozaeuropejskie oraz wzmocnił lokalną i regionalną 
tożsamość. Doprowadził do lepszego rozumienia migrantów, ich różnych kultur, poglądów i wartości, 
które reprezentują oraz ich konfliktów. Projekt pomógł w rozszerzeniu postaw/nastawienia na 
postrzeganie innych kultur i tożsamości, integrację, otwartość na nowe pomysły i procesy, akceptowanie 
odmiennych punktów widzenia , przekonań i wizji, tolerancję i szacunek, lepsze rozumienie pojęcia 
„dom” i wzajemną współpracę. 
 

 
 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej  
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". 

 
 
 

PROJEKT: „PRZEZ AKTYWNOŚĆ – LEPSZE JUTRO – AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ MŁODZIEŻY Z ELBLĄGA I POWIATU ELBLĄSKIEGO”  

 
Od września 2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu skierowanego do niepełnosprawnej, 
niepracującej młodzieży w wieku 15-24 lata z Elbląga i powiatu elbląskiego. Dzięki niemu będą mogli 
uzyskać bezpłatne wsparcie ułatwiające start w dorosłe życie. 
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Projekt „Przez aktywność - lepsze jutro aktywizacja zawodowa niepełnosprawnej młodzieży z Elbląga i 
powiatu elbląskiego" skupia się na wsparciu młodych mieszkańców naszego miasta i okolic. Jego celem 
jest przygotowanie niepełnosprawnej młodzieży do zmierzenia się z nowym dla nich, etapem życia - 
wejściem na rynek pracy. W przeciągu roku zostanie przeprowadzony szereg działań zakładających to 
co każdy młody człowiek powinien umieć i wiedzieć podczas szukania pracy. W 2012 r. odbyły się 
warsztaty z treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, obsługi 
komputera. W przyszłym roku czekają ich warsztaty z zarządzania własnym budżetem. Każdy z 
uczestników został objęty indywidualnym wsparciem psychologa i doradcy zawodowego. Będą 
uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, spotkaniach przedstawiających różne formy 
zatrudnienia, ale przede wszystkim pomożemy w znalezieniu zatrudnienia. Ponadto uczestnicy będą 
mogli otrzymać dodatki szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu oraz skorzystać z płatnych staży u 
pracodawców.  

 

                                                

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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PROJEKT: „SKUTECZNIE DO PRACY” 

Od września br. rozpoczęliśmy realizację projektu „Skutecznie do pracy” skierowanego do uczniów i 
uczennic Szkoły Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblągu.    
 

 
 
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności zawodowej poprzez zdobycie nowych umiejętności, 
doświadczenia pracowniczego i zawodowego, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami pracodawców, w 
tym szczególnie w branży turystycznej. 
Podczas dwuletniej realizacji projektu oferujemy uczniom: 
- wsparcie indywidualne i grupowe (psychologiczne i z doradztwa zawodowego) 
- szkolenia zawodowe z branży turystyczno-hotelarskiej realizowane na trzech płaszczyznach: zasad 
pracy, języka angielskiego i informatyki  
- staże/zajęcia praktyczne u pracodawców 
- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. 

 

                                                

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 21 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ELBLĄG ZA 2012 ROK 
 
PRZYCHODY 
 
WPŁYWY KWOTA 

I. Dotacje od samorządu lokalnego:    
    - Gmina Miasto Elbląg  -  35 000,00 
    -  Starostwo Powiatowe -   3 000,00                                                

38 000,00 
 

II. Realizowane projekty: 
1. FRSE Komisja Europejska - Projekt partnerski „Uczenie  
      się przez całe życie”  - 42.150,89 
2. POKL - priorytet 09.2 „Skutecznie do Pracy” – 71.141,51 
3. POKL – priorytet 6.1.1 „Przez aktywność -  lepsze jutro –  
     89.790,91           

203.083,31 

III. Granty na stypendia:  
- Fundacja Batorego - program stypendialny - 20.820,00 
- Akademia Rozwoju Filantropii – program stypendialny Agrafka– 1.200,00 
zł 

22.020,00 
 

VI. Biznes, organizacje społeczne, sponsorzy ( na fundusz stypendialny) 6.760,00 
 

V. Darczyńcy na cele rehabilitacji i leczenia podopiecznych, pomoc 
społeczną podopiecznym 

11.667,16 

VI. Fundusze celowe Fundacji : – wpłaty od osób indywidualnych (Fundusz R. R., 
Fundusz polsko-niemiecki, Fundusz  seniorski, Fundusz neiograniczony) 

28.004,84 

VII. Odsetki bankowe od lokat 45.827,02 
VIII. Zbiórka publiczna 
  

1.382,10 

IX. Wpłaty z tytułu 1% ( w tym program Aktywność Rodzicielska i na 
pomoc dzieciom w leczeniu i rehabilitacji)  

125.457,21 

X. Przychody z tyt. 1 % za 2011 r. (nierozliczone do końca 2011 r. , a 
wydatkowane w 2012 r.) 

29.838,26 

 X. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe  
(przychody finansowe, amortyzacja) 

11.842,42 

XI. Inne przychody  - rozliczenia miedzyokresowe 61.509,32 
XII.  Wpływy z działalności statutowej odpłatnej 0 
RAZEM 585.391,64 
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WYDATKI OGÓŁEM: 
 
I. Koszt realizacji zadań statutowych 
    w tym:  
    1. Udzielone stypendia   
    2. Koszt realizacji programów FE   
        - Konkurs Literacki  – 4.161,99 zł 
         - Filantrop Roku (Gala Fundacji)– 4.474,98 zł 
         - Pr. Aktywność Rodzicielska i Społeczna – 17.290,64 zł 
         - akcje fundraisingowe (promocja 1 %)  - 492,00 zł 
         - programy funduszy celowych Fundacji – 2.598,77 zł 
         - inne darowizny jako pomoc społeczna – 997,29 zł 
    3. Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji 
        podopiecznych w   ramach pomocy społecznej     
 

 
 

53.780,00 
30.015,67 

  
 
 
 

 
 

65.580,79 

II. Projekty :    
     1. GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie” 
     2.  POKL. 09.02 „Skutecznie do Pracy” 
     3.  POKL 06.1.1 „Przez aktywność lepsze jutro” 

 
42.150,89 
91.391,51 
89.790,91 

Razem działalność statutowa:          372.709,77 
III. Koszty administracyjne : 
      - usługi obce i inne – 9.537,26 
       - amortyzacja  - 9.000,00 
       -  zużycie materiałów i energii – 7.944,76 

26.482,02 

IV. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia  
     - wynagrodzenia 41.616,13 
     - ubezpieczenia 7.784,96 

49.401,09 

V. Pozostałe koszty finansowe i inne 10.927,35 
RAZEM KOSZTY W 2012 R.  459.520,23 
 
Nadwyżka dochodów nad kosztami (Zysk netto)  

 
  125.871,41 

 
Nadwyżka dochodów nad kosztami w 2012 r. wynika z w szczególności z niewykorzystanych do 31 
grudnia 2012 r. wpływów z tyt. 1 % na cele zgodnie z zawartymi umowami ( termin do wykorzystania 
jest do końca listopada 2013 r.) oraz z tytułu nierozdysponowanych na poszczególne fundusze  odsetek 
od lokat bankowych kapitału żelaznego.  
 
 

WPŁYWY Z  1%  W 2012 ROKU 
 
W  2012 r. Fundacja Elbląg pozyskała wpływy z tytułu 1 %  kwotę 125.457,21 zł.  
W kwocie tej są wpłaty darowizn na określone cele;  
a) na leczenie i rehabilitację podopiecznych z którymi zawarto umowy w wysokości 
    74.601,79 zł 

w tym: 
 - 17.988,10 zł – Małgorzata P 
- 13.339,08 zł – Sebastian S.  
-  1.525,30 zł  - Wiktoria N 
-  4.604,00 zł – Łukasz Ł. 
-     348,01 zł  - Joanna G. 
-  1.690,90 zł – Marcel K. 
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- 12.473,40 zł – Waldemar B. 
-  6.651,50 zł – Norbert i Robert J. 
-  3.388,70 zł – Mateusz R. 
-  2.172,90 zł – Weronika F. 
-  2.798,40 zł – Sylwia R. 
-  4.709,60 zł – Patrycja Z. 
-  2.151,80 zł – Waldemar S. 
-     760,10 zł – Katarzyna K. 

 
b) dla organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli z którymi zostały    zawarte umowy , w wysokości  
30.079,45 zł 
 
c)  dla Fundacji z przeznaczeniem na różne fundusze  - 20.775,97 zł  

w tym: 
-         88,70 zł - na Fundusz Leszczyc-Grabianków 
-         45,20 zł – na Fundusz im. Zofii Puchalskiej 
-         40,20 zł – na Fundusz Jolanty & Zygmunta Stojek 
-       481,20 zł - Fundusz Stypendialny Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” 
-       904,00 zł - Fundusz Stypendialny „Szansa” 
-         19,70 zł – Fundusz Aktywności Seniorów 
-  19.196,97 zł - na fundusz nieograniczony Fundacji Elbląg.  

 
 

Wszystkim podatnikom, którzy przekazali swój 1% podatku na  
działania lub podopiecznych Fundacji  

z całego serca dziękujemy na okazane zaufanie do Naszej organizacji! 
 
 

 WYKAZ WPŁAT DAROWIZN   NA LECZENIE I REHABILITACJĘ,  STYPEDIA DLA UCZNIÓW I 
STUDENTÓW ORAZ NA INNE CELE STATUTOWE  

1. Lasy Państwowe – 2.400 zł (stypendia) 
2. Z. Olszewski -    600 zł  (stypendia) 
3. M. Puchalska -  600 zł  (stypendia) 
4. J. Wcisło -  500 zł  (stypendia) 
5. A. Kosecki  - 240 zł  (stypendia) 
6. MiE Sabiło  -  20 zł  (stypendia) 
7. W. Macutkiewicz  -  1.000 zł  (stypendia) 
8. W. Strzelec  - 1.400 zł  (stypendia) 
9. R. Kubica  - 1.200 zł  (dla Kasi K.) 
10. B. Szwarc  -     590 zł ( dla Kasi K.) 
11. Giełda Elbląska – 1.000 zł (dla Łukasza Ł.) 
12. ENERGA SA – 3.100 zł (dla Weroniki F.) 
13. J.W. w Elblągu – 5.457,16 zł (dla Zuzanny Sz.) 
14. M. Mytych – 100 zł. (dla Patrycji Z.) 
15. G. Matuszczak – 200 zł ( dla Patrycji Z.) 
16. B. Macioszczyk – 20zł (dla Patrycji Z.) 
17.  T. Zaglewska  - 20 zł (dla Kasi K.) 
18.  K. Romanowska – 150 zł (dla Kasi K.) 
19.  W. Strzelec  -  750 zł ( fundusz nieograniczony) 
20. R. Klim -  1,140 zł – (fundusz seniorski) 



 24 

21.  DEKOM – 5.000 zł   (fundusz nieograniczony) 
22.  od grupy RR  - 10.000 (kapitał żelazny – Fundusz RR) 
23. Grupa darczyńców z Niemiec – 1.264,90 zł (kapitał żelazny fundusz  polsko-niemiecki) 

 
Fundacja Elbląg w 2012 r wydatkowała na leczenie i rehabilitację swoich podopiecznych z darowizn 
zgromadzonych z  1 %  i wpłat indywidualnych łącznie – 66.180,79 zł, i tak dla: 

1. Izabela K. 3.894,54 zł 
2. Katarzyna W. – 3.709,80 zł 
3. Weronika F. -  3.530,00 zł 
4. Katarzyna K. – 5.958,48 zł 
5. Norbert i Robert J. – 9.915,28 zł 
6. Wiktoria N. – 2.670,35 zł 
7. Sylwia R. -  2.020,00 zł 
8. Łukasz Ł. – 5.604,00 zł 
9. Patrycja Z. – 4.453,53 zł 
10. Mateusz R. – 3.388,70 zł 
11. Joanna G. – 348,01 zł 
12. Małgorzata P. – 17.988,10 zł 
13. Waldemar Sz. – 2.100,00 zł 
14. Anna Z.  -  600,00 zł 
Niewykorzystane kwoty pozostały do dyspozycji na rok 2013.  

 
ZBIÓRKI PUBLICZNE 

W roku 2012 Fundacja Elbląg w ramach  zbiórek publicznych pozyskała środki: 
- 1.382,10  zł –  na fundusz nieograniczony.  

 
 
 

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ŻELAZNEGO NA KONIEC 2012 ROKU 
 
Kapitał żelazny na dzień 31.12.2012 r. wynosi  930.539,61 zł. 

 
 
 

Sporządził zespół: 

Teresa Zwierzyńska, Karolina Trojan, Agnieszka Czubiel. 

 
 


