
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. ELBLĄG

Powiat M. ELBLĄG

Ulica ZWIĄZKU 
JASZCZURCZEGO

Nr domu 17 Nr lokalu 

Miejscowość ELBLĄG Kod pocztowy 82-300 Poczta ELBLĄG Nr telefonu 552369888

Nr faksu 552369888 E-mail biuro@fundacja.elblag.pl Strona www www.fundacja.elblag.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2000-02-02

2004-07-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 17078671500000 6. Numer KRS 0000033301

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

Krzysztof Grablewski Prezes TAK

Stanisław Puchalski Wiceprezes TAK

Beata Kulesza Członek zarządu TAK

Stanisława Poździech Członek Zarządu 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

Krystyna Miezio Przewodnicząca Rady TAK

Zygmunt Stojek Sekretarz Rady TAK

Arkadiusz Jachimowicz Członek Rady TAK

Maria Kosecka Członek Rady TAK

Mirosława Falkowska Członek Rady TAK

FUNDACJA ELBLĄG - FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

I. Celami Fundacji zgodnie z potrzebami miasta Elbląga oraz Regionu 
Elbląskiego a także postanowieniami założycieli są:
1. wspieranie programów społecznych i gospodarczych, zakładających 
rozwój miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego, zwłaszcza w zakresie:
(a) ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, 
(b) przeciwdziałanie patologiom - a szczególnie alkoholizmowi i 
narkomanii,
(c) ograniczaniu bezrobocia,
(d) pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej,
(e) oświaty i wychowania,
(f) rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu,
(g) ochrony środowiska,
(h) poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości,
(i) utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również 
obiektów związanych z kultem religijnym,
2. wspieranie i dofinansowywanie programów naukowych, naukowo-
technicznych oraz prac naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie 
możliwości rozwojowych miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego;
3. promocję miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego.
II. Fundacja Elbląg nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku 
publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele określone przez działalność nieodpłatną 
pożytku publicznego:

1.  organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności 
popularyza¬torskiej miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego, [94.99.Z] 
2.  organizowanie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom 
społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości 
młodzieży [88.99.Z]
3.  organizowanie i finansowanie programów pomocy rodzinom 
wielodzietnym, patologicznym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym, 
bezrobotnym [88.99.Z]
4.  organizowanie i finansowanie programów rehabilitacji zdrowotnej, 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. [88.99.Z]
5.  organizowanie i finansowanie programów  kulturalnych [94.99.Z]
6.  organizowanie i finansowanie programów z zakresu ochrony 
środowiska [94.99.Z]
7.  organizowanie i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 
[94.99.Z]
8.  finansowanie publikacji służących rozwojowi kulturalnemu i społeczno-
gospodarczemu regionu [58.11.Z] 
9.  finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych,  
wolontariuszy [85.59.B]
10.  finansowanie programów edukacyjnych i wychowawczych, [94.99.Z]
11.  finansowanie nowatorskich działań instytucji oświatowo-
wychowawczych [94.99.Z]
12.  finansowanie programów z zakresu rozwoju demokracji i promocji 
postaw obywatelskich [94.99.Z]
13.  współdziałanie z instytucjami państwowymi, organami samorządu 
terytorialnego, spółkami, przedsiębiorstwami, bankami, redakcjami i 
osobami fizycznymi w zakresie  wspierania celów Fundacji, [94.99.Z]
14.  skupianie wokół idei Fundacji ludzi sfery przemysłowej, finansowej i 
handlowej, [94.99.Z]
15.  działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i 
finansowo organizacje pozarządowe z Elbląga i Regionu Elbląskiego 
[94.99.Z]
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Realizacja opisanych poniżej zdarzeń opierała się na zasadach zgodnych ze statutem i wewnętrznymi regulaminami. Były one 
realizowane w formie finansowej oraz poprzez popularyzowanie dobrych praktyk.

Działalność Fundacji w 2020 r. opierała się na realizacji poniższych celów, które stanowiły podstawę powołania fundacji:

1. Program Stypendialny „Szansa” – celem programu jest wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz wzmacnianie 
więzi społecznych uczniów i studentów z Elblągiem i Ziemią Elbląską. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studenci szkół wyższych (uczący się lub studiujący w trybie dziennym w 
szkołach/uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych) będący w trudnej sytuacji materialnej, osiągający szczególnie 
wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnieni w wybranym kierunku, będący stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu 
ziemskiego elbląskiego. Komisja Stypendialna na rok szkolny 2019/2020 przyznała 14 stypendiów, na rok szkolny 2020/2021 
przyznała 18 stypendiów. 

2. Program Stypendialny „Słonik” - celem jest wspomaganie niepełnosprawnych dzieci, uczniów i studentów z Elbląga oraz 
powiatu elbląskiego, w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne. O stypendium 
mogą ubiegać się niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci szkół 
wyższych do 28 roku życia (uczący się lub studiujący w szkołach/uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych w trybie 
dziennym) będący w trudnej sytuacji materialnej, będący stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego. 
Komisja Stypendialna na rok szkolny 2019/2020 przyznała 4 stypendia, na rok szkolny 2020/2021 przyznała 5 stypendiów. 

3. W 2020 r. Fundacja Elbląg prowadziła zbiórkę publiczną, z której cały dochód został przeznaczony na programy stypendialne 
„Szansa” i „Słonik”. Zbiórka publiczna została przeprowadzona poprzez przekazanie cegiełki okolicznościowej w zamian za datki 
wrzucane do puszki. W roku sprawozdawczym zbiórka publiczna miała bardzo okrojony charakter ze względu na panującą 
pandemię COVID-19.

4. Fundusz Młodych Talentów – celem funduszu jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie. W roku szkolnym 
2019/2020 i 2020/2021 fundacja przyznała po 1 stypendium.

5.   Stypendium Specjalne od Zarządu Fundacji – jest to stypendium udzielone na indywidualną prośbę taty wybitnie 
uzdolnionej szachistki. Celem stypendium jest wspieranie talentu i możliwości rozwijania pasji, którą są szachy. Stypendium 
zostało przyznane na rok szkolny 2019/2020 i kontynuowane w roku szkolnym 2020/2021.

Regulaminy programów stypendialnych przewidują stypendia na rok szkolny, dlatego też powyżej wskazano dwa okresy szkolne, 
tj. rok 2019/2020 i 2020/2021, łącznie 10 miesięcy. W sprawozdaniu finansowym rozliczone są stypendia od stycznia do czerwca 
i od września do grudnia 2020 r. 

6. Pozyskiwanie 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych darowizn pieniężnych - Fundacja Elbląg w 2020 
roku zgodnie z działalnością statutową oraz wewnętrznymi regulaminami udostępniła konto:
- 13 podmiotom prawnym (organizacjom społecznym, szkołom, przedszkolom, klubom sportowym itp.) z przeznaczeniem na 
prowadzenie ich działalności statutowej/regulaminowej, 
- 15 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.

7. Pomoc w leczeniu i rehabilitacji - Fundacja Elbląg w 2020 r. wspomagała poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń w 
celu ułatwienia funkcjonowania podopiecznych, zakup leków, środków pielęgnacyjnych, leczenie i rehabilitację (w tym także 
pomoc doraźna) - 19 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 
2021.

8. Wsparcie działalności szkół i organizacji pozarządowych – w 2020 r. fundacja wsparła działalność statutową, regulaminową 18 
organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i innych organizacji społecznych (pomoc w postaci 
udostępniania konta na pozyskiwanie 1% oraz pomoc doraźna).

9. Program Literacki – jego celem 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 
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Książka Roku” oraz „Elbląski Rękopis Roku”. W roku 2020 w kategorii „Elbląska Książka Roku” przyznano nagrodę dla Wiktora 
Mazurkiewicza za zbiór wierszy pt. „Skrawek milczącej połaci”. W kategorii „Elbląski Rękopis Roku” nagrodę przyznano Emilii 
Kowalskiej z pracę pt. „Czarna Róża”.

10. Konkurs o tytuł Filantropa Roku - celem konkursu jest promocja prospołecznych, filantropijnych postaw ludzi biznesu oraz 
osób prywatnych. W 2020 r. w XX edycji konkursu, Kapituła wyłoniła 1 zwycięzcę i przyznała 2 wyróżnienia. Rozstrzygnięcie 
konkursu (oraz Konkursu Literackiego) ze względu na ogłoszony stan pandemii COVID-19 miało charakter indywidualny.   

11. W 2020 r. Fundacja Elbląg kontynuowała (i zakończyła) realizację projektu „Aflatoun drogowskazem do pracy”. Celem 
projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych osób 
w wieku 15-64 lat z Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.09.2016-31.01.2020 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

12. W 2020 r. Fundacja Elbląg kontynuowała realizację projektu „Vademecum Rozwoju Rodzinnego”. Celem projektu było 
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 01.10.2017-31.01.2021 r.. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

13. W 2020r. Fundacja Elbląg kontynuowała realizację projektu „Aktywność to podstawa, praca to równowaga”. Celem projektu 
jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 
15-64 lat z Elbląga i powiatu elbląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 1.01.2018-30.04.2021. 
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014-2020. 

14. W 2020r. Fundacja Elbląg kontynuowała realizację projektu „Aflatoun szansą na lepszą przyszłość”. Celem projektu jest 
zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 15-64 
lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie   1.10.2018-31.03.2021. 
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014-2020.

15. W 2020r. Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu „Z Aflatounem w przyszłość II edycja”. Celem projektu jest 
zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 15-64 
lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie   1.06.2020-31.07.2023. 
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014-2020.

16. W 2020r. Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu „Aflatoun szansą na rozwój”. Celem projektu jest zwiększenie 
aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych osób w wieku 15-64 lata, 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 01.06.2020- 31.07.2023. Projekt 
dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014-2020.

17. W 2020 r. Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu „Kompendium Rozwoju Rodziny”. Celem projektu jest zwiększenie 
aktywności i integracji 90 osób/rodzin  w wieku powyżej 15 roku życia 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 01.06.2020-31.08.2023 r. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

18. W 2020 r. Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu „Vademecum Rozwoju Rodziny –  II edycja”. Celem projektu jest 
zwiększenie aktywności i integracji 90 osób/rodzin  w wieku powyżej 15 roku życia 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 01.09.2020-31.08.2023 r. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

19. W 2020 r. Fundacja Elbląg zrealizowała zadanie pn. „Zakup środków ochrony osobistej dla podopiecznych i beneficjentów 
Fundacji Elbląg”. Termin realizacji zadania: 4.05-22.05.2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności 
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PROO na lata 2018-2030.

20. W 2020 r. Fundacja Elbląg zrealizowała zadanie pn. „Zapewnienie stabilności funkcjonowania oraz realizacji zadań 
statutowych Fundacji Elbląg”. Termin realizacji zadania: 15.06-31.10.2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków Narodowego 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

300000

400

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu COVID-19.

21. Pozostałe działania:
• W związku z Jubileuszem 20-lecia działalności Fundacji Elbląg w lutym 2020 r. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli 
Przedstawiciele Założycieli, Członkowie Rady, Zarządu, Komisji i Kapituł, Partnerzy Fundacji, Pracownicy.
• Biblioteczka Fundacji Elbląg - od października 2018 roku działa "bookcrossing". Jest to idea wymiany książek, które można brać 
i zostawiać w wyznaczonych do tego miejscach. Z każdym miesiącem księgozbiór wzbogaca się o nowe pozycje książkowe, które 
są przekazywane przez przyjaciół Fundacji oraz lokalnych mieszkańców korzystających z pokaźnych zasobów biblioteczki.
• Spotkanie z darczyńcą z Niemiec - który odwiedza Fundację każdego roku i przekazuje darowiznę pozyskaną wśród Niemców 
mających korzenie w Elblągu i okolicznych miejscowościach. W tym roku mniejszość niemiecka przekazała Fundacji Elbląg - 300 
euro (1.274,31zł).
• Uroczystość wręczenia umów stypendialnych Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”, Fundusz Młodych Talentów na 
rok szkolny 2020/2021– odbyła się we wrześniu w Ratuszu Staromiejskim. Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 
• W związku z epidemią COVID-19 w kraju Fundacja zaopatrzyła Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, 
uczestników projektów fundacji, stypendystów, podopiecznych, Szpital Miejski im. Świętego Jana Pawła II w Elblągu, Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka  w Elblągu, Komendę Miejską Policji w Elblągu w maseczki ochronne 
i środki do dezynfekcji itp. 
• Uczestnictwo Konkursie im. dr Aleksandry Gabrysiak na Najlepszą Inicjatywę Elbląskich Organizacji Pozarządowych - Fundacja 
Elbląg została jednym z fundatorów nagrody dla laureata
• W Fundacji Elbląg odbyły się praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu
• Ze względu na izolację z powodu wykrytego koronawirusa u dużej części podopiecznych Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu i wystosowany apel placówki, Fundacja Elbląg przekazała gry planszowe i artykuły 
spożywcze dla podopiecznych placówki.
• Fundacja Elbląg otrzymała Certyfikat dla Organizacji Przyjaznych Wolontariuszom. Proces certyfikacji odbył się w ramach 
działań Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Korpus Solidarności).
• Fundacja Elbląg otrzymała nagrodę finansową w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jako wyróżnienie 
w XVII edycji konkursu „Godni Naśladowania 2020 w kategorii I „Organizacja Godna Naśladowania”.
• W dniu 23.12.2020 r. odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów XX edycji Konkursu o tytuł Filantropa Roku oraz 
XVII edycji Konkursu Literackiego. Ze względu na trwającą pandemię wręczenie nagród miało charakter indywidualny.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Wspieranie inicjatyw społecznych poprzez 
gromadzenie funduszy i przeznaczanie ich na 
działania zgodnie z działalnością statutową, 
udzielanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej lub niepełnosprawnej będącej w 
trudnej sytuacji materialnej / rodzinnej. 
Programy stypendialne "Szansa" , "Słonik", 
"Fundusz Młodych Talentów", stypendium 
specjalne od Zarządu, wspieranie aktywności 
społecznej (działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych i placówek edukacyjnych, 
działań filantropijnych - Konkurs o tytuł 
Filantropa Roku) itp.

94.99.Z 4 475,28 zł

2

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

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu 
Elbląskiego w 2020 roku wspomagała 
potrzebujących mieszkańców Elbląga i powiatu 
elbląskiego, w tym osoby z niepełnosprawnością 
w trudnej sytuacji życiowej poprzez 
dofinansowanie do zakupu sprzętu, protez 
kończyn, urządzeń medycznych w celu 
ułatwieniu funkcjonowania życia podopiecznych. 
W ramach wsparcia dokonywano refundacji 
kosztów zakupu leków, środków pielęgnacyjnych, 
leczenia i rehabilitacji podopiecznych. W roku 
2020 wsparciem stałym objętych było 12 
podopiecznych Fundacji Elbląg.

88.99.Z 71 964,82 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

W 2020 roku Fundacja Elbląg realizowała 8 
projektów:
1. Aflatoun drogowskazem do pracy. 
2. Aflatoun szansą na lepszą przyszłość. 
3. Aktywność to podstawa, praca to równowaga. 

4. Aflatoun szansą na rozwój.
5. Z Aflatounem w przyszłość II edycja. 
W/w projektu miały na celu zwiększenie 
aktywności społeczno - zawodowej wśród 150 
os. grupy osób z niepełnosprawnością oraz 
bezrobotnych wykluczonych społeczenie / 
zagrożonych ubóstwem w wieku 15-64 lata z 
terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. 
6. Vademecum Rozwoju Rodzinnego. 
7. Kompendium Rozwoju Rodziny. 
8. Vademecum Rozwoju Rodziny - II edycja. 
Celem w/w projektów było zwiększenie 
aktywności i integracji osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem 
społecznym, oddalonych od rynku pracy, osób 
korzystających z PO PŹ oraz ich rodzin i otoczenia 
z Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez 
dostępność do wysokiej jakości usług 
społecznych. Wsparciem objętych zostało 90 
rodzin.

94.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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101 404,03 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 194 210,08 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 852 682,16 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 823 942,08 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 28 740,08 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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. Jeżeli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

2 148 500,58 zł

0,00 zł

10 762,50 zł

34 947,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-30 7



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42 254,31 zł

2.4. Z innych źródeł 514 813,74 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 78 919,88 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 117 315,29 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 776 123,51 zł 117 315,29 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

2 755 174,01 zł 110 925,13 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Pomoc osobom indywidualnym w leczeniu rehabilitacji poprzez wsparcie finansowe w zakupie 
sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycie kosztów leczenia itp.

51 110,26 zł

2 Wsparcie 12 organizacji pozarządowych i placówek oświatowo - wychowawczych w działaniach 
edukacyjnych (na cele działalności statutowej tych podmiotów).

20 854,56 zł

3 Wsparcie funduszy celowych i inne (pomoc społeczna wz. z COVID-19: Dom Dziecka, Dom Pomocy 
Społecznej)

34 485,03 zł

1 Pomoc osobom indywidualnym w leczeniu i rehabilitacji - Anna T. 20 402,00 zł

2 Pomoc osobom indywidualnym w leczeniu i rehabilitacji - Waldemar B. 12 000,00 zł

3 Pomoc osobom indywidualnym w leczeniu i rehabilitacji - Joanna J. 6 100,00 zł

4 Wsparcie organizacji pozarządowych - Fundacja Końskie Zdrowie 5 569,04 zł

5 Wsparcie organizacji pozarządowych i edukacyjnych - UKS Jedynka 4 964,56 zł

w 
tym:

0,00 zł

20 994,31 zł

21 200,00 zł

60,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 68 768,07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

119,43 zł

20 830,07 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 390,16 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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

37 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

23,84 etatów

6 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 331 773,51 zł

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

1 331 773,51 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 999,49 zł

18 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) 

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)

15 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

4 osób

14 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 130 219,08 zł

1 130 219,08 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 201 554,43 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 331 773,51 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-30 11



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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)

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

1 Pomoc stypendialna 
uczniom i studentom z 
powiatu elbląskiego 
będącym w trudnej sytuacji 
materialnej

Wzmocnienie więzi społecznych 
stypendystów z regionem 
elbląskim poprzez pomoc i 
uzyskanie wykształcenie

Zarząd Powiatu w Elblągu 3 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 100,00 zł

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

1 Zapewnienie stabilności 
funkcjonowania oraz 
realizacji zadań statutowych 
Fundacji Elbląg

Wsparcie doraźne organizacji 
pozarządowej w zakresie 
przeciwdziałania skutkom 
COVID-19

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

26 247,00 zł

2 Zakup środków ochrony 
osobistej dla podopiecznych 
i beneficjentów Fundacji 
Elbląg

Wsparcie doraźne organizacji 
pozarządowej w zakresie 
przeciwdziałania skutkom 
COVID-19

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

8 700,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Grablewski
Stanisław Puchalski 

Beata Kulesza
Stanisława Poździech

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe w Elblągu 1

2021-06-30
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