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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. 

 

 

 

 

 

Działalność Fundacji opiera się na realizacji poniższych celów: 

 umożliwianie zdobycia wykształcenia niezamożnym, zdolnym uczniom i studentom z 

terenu Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez realizację programów stypendialnych: 

Program Stypendialny „Szansa”, Program Stypendialny „Agrafka Muzyczna”, Program 

Stypendialny „Agrafka”; Stypendium Specjalne od Zarządu; 

 pomoc w usamodzielnieniu się społecznym i zawodowym dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego – Program Stypendialny „Słonik”; 

 wsparcie osób dorosłych z niepełnosprawnością 

 aktywizacja społeczna i zawodowa, 

 warsztaty, szkolenia, staże, 

 udostępnianie kont na 1%, 

 udostępnianie osobowości prawnej, kont na zbiórki publiczne i akcje charytatywne, 

 doraźna pomoc na wniosek potrzebujących, 

 realizacja projektów obejmujących pomoc osobom niepełnosprawnym; 

 wsparcie rodzin w ich rozwoju 

 warsztaty edukacyjno – rozwojowe, 

 terapie, 

 wsparcie psychologiczne, prawne, poradnictwo specjalistyczne, 

 integracja społeczna, animacja, 

 pomoc w zdarzeniach losowych; 

 organizowanie zbiórek publicznych; 

 promowanie i podkreślenie znaczenia „mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości 

dziecka, uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej architektury, pobudzanie dziecięcej 

wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki 

– konkurs plastyczny „Mój Elbląg w oczach przedszkolaka”; 

O FUNDACJI 
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 propagowanie działalności dobroczynnej, filantropijnej wśród biznesu elbląskiego oraz 

społeczności lokalnej poprzez Konkurs o Tytuł Filantropa Roku, Galę Fundacji Elbląg i inne. 

 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. 

 

 

 

 

FUNDATORZY 

 

1. Gmina Miasto Elbląg 

2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

3. Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa 

 

 

RADA FUNDACJI 

 

Krystyna Miezio – Przewodnicząca  

Zygmunt Stojek - sekretarz 

Rozalia Grynis 

Bartłomiej Głuszak 

Maria Kosecka 

Arkadiusz Jachimowicz  

 

 

ZARZĄD 

Krzysztof Grablewski – Prezes  

Stanisław Puchalski – Wiceprezes  

Stanisława Justyna Poździech – członek 

Beata Kulesza - członek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA FUNDACJI 



 
 
  

DZIAŁANIA FUNDACJI ELBLĄG W 2017 ROKU 
 

 

 

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, wpłat 1%, zbiórek publicznych oraz dochodów z kapitału żelaznego 

Funduszu Stypendialnego mogła przyznać stypendia na okres roku szkolnego, tj. 10 miesięcy. 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

Komisja Stypendialna na rok szkolny 2016/2017 przyznała 13 stypendiów na łączną kwotę  

20.800 zł 

 

Szkoły wyższe  

5 stypendiów na kwotę 2.0000zł (200 zł/m-c) 

 

Szkoły ponadgimnazjane  

7 stypendiów na kwotę 1.400 zł (140 zł/m-c) 

 

Szkoły gimnazjalne  

1 stypendium na kwotę 1.000 zł (100 zł/m-c) 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

Komisja Stypendialna na rok szkolny 2017/2018 przyznała 15 stypendiów na łączną kwotę  

23.600 zł 

 

Szkoły wyższe  

6 stypendiów na kwotę 2.000zł (200 zł/m-c) 

 

 

PROGRAMY 
STYPENDIALNE 



 
 
  

Szkoły policealne  

1 stypendium na kwotę 1.600 zł (160 zł/m-c) 

 

Szkoły ponadgimnazjalne 

5 stypendiów na kwotę 1.400 zł (140 zł/m-c) 

 

Szkoły gimnazjalne 

3 stypendia na kwotę 1.000 zł (100 zł/m-c) 

 

 

 

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 podczas zbiórki publicznej, z Urzędu Miejskiego w 

Elblągu, Starostwa Powiatowego w Elblągu, Fundacji im. Stefana Batorego, wpływom z 1%, oraz 

dochodów z kapitału żelaznego Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych Słonik, a także 

darowiznom indywidualnym. 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 2016/2017 

Komisja Stypendialna na rok szkolny 2016/2017 przyznała 13 stypendiów za łączna kwotę 

15.600 zł 

 

Szkoły ponadgimnazjalne   

3 stypendia na kwotę 1.500 zł (150 zł/m-c) 

    

Szkoły gimnazjalne  

6 stypendiów na kwotę 1.200zł (120 zł/m-c) 

 



 
 
  

Szkoły podstawowe  

3 stypendia na kwotę 900 zł (90 zł/m-c) 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

Komisja Stypendialna "Słonik" przyznała 7 stypendiów na rok szkolny 2017/2018. Łączna kwota 

stypendiów wyniosła 8.500 zł.  

 

Szkoły gimnazjalne  

3 stypendia na kwotę 1.500 zł (150 zł/m-c) 

 

Szkoły podstawowe  

4 stypendia na kwotę 1.000 zł (100 zł/m-c) 

 

 

STYPENDIUM SPECJALNE OD ZARZĄDU 

W roku szkolnym 2017/18 stypendium specjalne od Zarządu Fundacji Elbląg za wybitne  

osiągnięcia otrzymała jedna stypendystka.  

 

 
 

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

 

 

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 2016/2017 

Komisja Stypendialna Programu w roku szkolnym 2016/2017 wyłoniła jedną osobę. 

    

Stypendia AGRAFKI  finansowane są przez Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, 

darczyńców indywidualnych, instytucje oraz 

z przychodów pochodzących z zarządzania kapitałem Funduszu Celowego Agrafka. 

 

PROGRAM STYPENDIALNY „FUNDUSZ MŁODYCH TALENTÓW” 

 

O programie 

W 2013 r. powstał kolejny fundusz składowy wspierający elbląską młodzież. Jego celem jest 

wspieranie młodych, uzdolnionych muzycznie mieszkańców naszego miasta.  

 

Podstawę Funduszu tworzy przekazana przez Ryszarda Rynkowskiego i Drużyny RR  nagroda z 

programu "Bitwa na głosy", tantiemy ze sprzedaży ich płyt oraz wpłaty indywidualne. 



 
 
  

 

W roku szkolnym 2016/2017 Stypendium Funduszu Młodych Talentów otrzymała jedna 

stypendystka - uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. 

 
 

W roku szkolnym 2017/2018 Stypendium Funduszu Młodych Talentów otrzymał również 

jeden stypendysta – uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. 

 

 
 

 

Tytuł Filantropa Roku przyznawany jest już od szesnastu lat podczas uroczystej XVII Gali Fundacji 

Elbląg. 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. 

KONKURS O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2016 



 
 
  

XVII edycja Konkursu przyniosła 9 zgłoszeń przedsiębiorstw i osób prywatnych, które w 

minionym roku wspierały organizacje pozarządowe oraz instytucje użyteczności publicznej.  

 

ZGŁOSZONE FIRMY ORAZ OSOBY W KONKURSIE O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2016: 

 

1. Bank Spółdzielczy Dzierzgoń 

2. Nadleśnictwo Elbląg 

3. Maria Kosecka 

4. Maria Puchalska 

5. „SILVANT” Kantor – Skup - Komis - Sprzedaż 

6. Zakład Szklarski „MIŚ” 

7. Kawiarnia  

8. „U AKTORÓW” 

9. P.P.H Halex 

 

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 

    

W skład kapituły Kapituła Konkursu weszli:  

1. Krystyna Miezio – przewodnicząca 

2. Justyna Poździech 

3. Stanisław Puchalski 

4. Krzysztof Grablewski 

5. Zygmunt Stojek 

 

Tytuł Filantropa Roku otrzymał Bank Spółdzielczy Dzierzgoń za systemowe, wieloletnie 

wspieranie zadań Fundacji Elbląg, w tym przede wszystkim wsparcie finansowe z 

przeznaczeniem na organizację działalności programowej Fundacji Elbląg (promowanie 

indywidualnych talentów, pomoc potrzebującym w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej). 

 

Wyróżnienie natomiast trafiło do Marii Puchalskiej za cykliczne finansowanie zadań 

programowych Fundacji, w tym ze szczególnym honorowaniem młodych ludzi poprzez 

fundowanie indywidualnych stypendiów dla dzieci, młodzieży ze znaczącym osiągnięciami 

edukacyjno - artystycznymi. Drugie zaś wyróżnienie trafiło do Witolda i Jarosława Matz - 

właścicieli Zakładu Szklarskiego MIŚ - za wieloletnią, bo od 2004r., pomoc organizacyjną 

młodzieżowych imprez sportowych o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, 

międzynarodowym, w tym finansowanie nagród, okolicznościowych statuetek dla uczestników 

zawodów. 

 

 



 
 
  

  
 

Część artystyczną XVII Świątecznej Gali Fundacji Elbląg zapewnili Klara i Mateusz Grodziewicz-

Cernuto, którzy rozpoczęli Galę krótkim występem, uczniami ZPSM w Elblągu i Mateuszem 

stypendystą Fundacji Elbląg. Finałowy koncert w szeregiem kolęd i pastorałek wykonali Chór 

Cantata, Paulina Hebel oraz gość honorowy i przyjaciel fundacji - Ryszard Rynkowski. 

 

 

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. 

 

W XIV edycji Konkursu Literackiego Laureatem Elbląskiej Książki Roku została Dominika 

Lewicka-Klucznik za książkę pt. „Limit na cuda"". Wyróżnieni zostali Wojciech Pelc za „Ziemie 

obiecane" oraz Agnieszka Pietrzyk za „Śmierć kolekcjonera".  

 

Laureatem Elbląskiego Rękopisu Roku została Kamila Łyłka Kosińska za pracę „Prosta 

skomplikowana". Natomiast wyróżnienie trafiło do Anny Peplińskiej za pracę „Andzia”. 

 

 

PROGRAM LITERACKI 



 
 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

POMOC W LECZENIU I REHABILITACJI 

 

Fundacja Elbląg w 2017 r. wspomagała poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń w celu 

ułatwienia funkcjonowania podopiecznych, zakup leków, środków pielęgnacyjnych, leczenie i 

rehabilitację - 12 podopiecznych. Pomoc realizowana była po uprzednim przedłożeniu 

odpowiednich dokumentów, faktur, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy w leczeniu i 

rehabilitacji. Niewykorzystane kwoty pozostały do dyspozycji na rok 2018. 

 

 



 
 
  

               WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

W 2017 r. Fundacja Elbląg  wsparła działalność statutową, regulaminową 15 organizacji 

pozarządowych, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i innych organizacji społecznych.  

 

REALIZACJA PROJEKTU ,,Aktywność podstawą zatrudnienia - aktywizacja zawodowa osób 

pozostających  bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga i powiatu elbląskiego" 

 

 W 2017 r. Fundacja Elbląg kontynuowała  realizację projektu „Aktywność podstawą zatrudnienia! - 

aktywizacja zawodowa osób pozostających  bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga i powiatu 

elbląskiego". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 60-osobowej grupy 

niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo po 29 roku 

życia z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego rozpoczętym 1.06.2016 zakończonym 31.12.2017 r. 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.   

 

Poniżej końcowe rezultaty projektu: 

Liczna osób, które skorzystały z indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego -  wartość 

docelowa 60 osób; wartość osiągnięta 60 osób  

Liczba osób, które ukończyły warsztaty grupowe - wartość docelowa 48 osób; wartość osiągnięta 

59 osób 

Liczba osób, które skorzystały z indywidualnego wsparcia psychologicznego -  wartość docelowa 

60 osób; wartość osiągnięta 60 osób 

Liczba osób, która odbyła staż - wartość docelowa 12 osób; wartość osiągnięta 12 osób 

Liczba osób, które ukończy szkolenia - wartość docelowa 36 osób; wartość osiągnięta 36 osób 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  - wartość docelowa 18 osób; 
wartość osiągnięta 30 osób 
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych - wartość docelowa 33%; 
wartość osiągnięta 36,67 % 
 
 

REALIZACJA PROJEKTU '' Aflatoun drogowskazem do pracy '' 

 

 Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 osobowej grupy 

niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 15-64 lat z Elbląga i powiatu elbląskiego w 

okresie 1.09.2016 - 30.09.2019 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt 

jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu i Pomorską Grupą 

Doradczą. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.   

 

REALIZACJA PROJEKTU '' Z Aflatounem w przyszłość '' 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osobowej grupy 

niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 15-64 lat z Elbląga i powiatu elbląskiego w 

okresie 1.09.2017 - 30.11.2019 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

 



 
 
  

REALIZACJA PROJEKTU ''Vademecum Rozwoju Rodzinnego '' 

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji 90 osób/rodzin  w wieku 15-64 lata 

zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i otoczenia z 

Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez dostępność do wysokiej jakości usług społecznych w  

okresie od 01.10.2017 - 31.01.2021 r. 

Projekt jest podzielony na 3 edycje trwające po 12 miesięcy. W każdej edycji wsparciem zostanie 

objętych po 30 uczestników/rodzin, którym zostanie zapewniona kompleksowa pomoc i dostęp 

do usług społecznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.  

 

 

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. 

 

Pozyskiwanie 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych darowizn pieniężnych - 

Fundacja Elbląg w 2017 roku zgodnie z działalnością statutową oraz wewnętrznymi regulaminami 

udostępniła konto: 

- 14 podmiotom prawnym (organizacjom społecznym, szkołom, przedszkolom, klubom 

sportowym itp.) z przeznaczeniem na prowadzenie ich działalności statutowej/regulaminowej,  

-  16 podopiecznym indywidualnym w celu pozyskiwania środków na leczenie, rehabilitację, 

zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. 

Fundacja promowała pozyskiwanie 1% w formie rozwieszania plakatów po uzyskaniu zgody 

odpowiednich organów, na stronie internetowej organizacji, poprzez ustny przekaz do 

określonych adresatów oraz indywidualnie podopieczni poprzez kierowanie apeli do określonego 

adresata. 

 

 

 

W imieniu wszystkich podopiecznych oraz Fundacji z całego serca serdecznie dziękujemy 

wszystkim darczyńcom, 

którzy przekazali 1% na Fundację Elbląg! 

1% NA RZECZ FUNDACJI ELBLĄG 



 
 
  



 
 
  

 

 

 

PRZYCHODY 

 

WPŁYWY KWOTA 

I. Dotacje od samorządu lokalnego 17.400,00 

II. Darowizny i granty od organizacji pozarządowych 7.300,00 

III. Biznes lokalny – darowizny na cele statutowe 4.500,00 

IV. Darczyńcy indywidualni na cele statutowe 9.514,00 

V. Dotacje z funduszy europejskich i dotacje krajowe na 

realizację projektów 
1.157.879,23 

VI. Wpłaty z tytułu 1% podatku doch. od osób fizycznych 91.551,91 

VII. Zbiórki publiczne na fundusz stypendialny 5.286,64 

VIII. Odsetki bankowe od lokat kapitału z przeznaczeniem wg 

regulaminu na zwiększenie funduszy celowych 
18.271,97 

IX. Odsetki bankowe od środków na działalność statutową 

Fundacji 
2.076,59 

X. Przychody finansowe - PUP Elbląg dofinansowanie 

wynagrodzeń        
16.800,00 

XI. Przychody z tyt. podziału zysku za 2017 r. 12.554,56 

XII. Przychody na leczenie i rehabilitację podopiecznych oraz  
rozwiązanie rezerw 

67.447,79 

XIII. Pozostałe przychody (z tyt. rozwiązania rezerw  
funduszy, na obsługę projektów, na działania statutowe) 

223.392,54 

RAZEM 1.633.977,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ELBLĄG ZA 2017 ROK 



 
 
  

WYDATKI  

 

I. Realizacja celów statutowych fundacji          
    w tym: 

 programy  stypendialne      
z tego środki pochodzące z dotacji Samorządu 
Elbląga  12.400,- 

 pomoc na leczenie, rehabilitację i inne    
 wsparcie działalności szkół i organizacji 

pozarządowych           
 koszty promocji, fundraisingu   
 program Fundacji; Filantrop Roku - Gala       
        z tego środki pochodzące z dotacji Samorządu 

Elbląga  5.000,- 
 pomoc społeczna doraźna    
 koszt realizowanych projektów z funduszy  

RPOWiM                 
 amortyzacja        
 Wynagrodzenia + składki ZUS  

w tym:  wynagrodzenia pracowników obsługujących 
projekty finansowane z funduszy europejskich i 
dotacje krajowe – 171.853,97  

 Wydatki administracyjne (zakup materiałów, usługi) 

1.556.178,40 
 

38.900,00 
 
 

62.807,77 
27.324,72 

 
335,49 

5.014,46 
 
 

900,00 
1.157.879,23 

 
0 

228.612,79 
 
 
 

34.403,94 

II. Pozostałe koszty (z tyt. realizowanych projektów) 9.148,83 

RAZEM 1.565.327,23 

 

 

WPŁYWY Z 1% W 2017 ROKU 

W roku 2017 Fundacja Elbląg pozyskała wpływy z tytułu 1 % kwotę 91.551,91 zł. W kwocie 

tej są wpłaty darowizn na określone cele dla osób i podmiotów z którymi Fundacja zawarła 

umowy oraz wpłaty dla Fundacji z przeznaczeniem na różne fundusze. 

 

 

ZBIÓRKI PUBLICZNE 

W roku 2017 Fundacja Elbląg przeprowadziła jedną zbiórkę publiczną na stypendia dla 

uzdolnionych młodych osób oraz niepełnosprawnych z Elbląga i powiatu elbląskiego. Środki 

pieniężne w ramach zbiórki były zbierane poprzez przekazanie cegiełki okolicznościowej w 

zamian za datki wrzucane do puszki. 

Łącznie w ramach akcji zebrano: 5.286,64 zł  

 

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ŻELAZNEGO NA KONIEC 2017 ROKU 

 

Kapitał żelazny na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.009.803,96 

 

 

Sporządził zespół Fundacji Elbląg
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