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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

EŁCKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH "STOPA"

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Powiat EŁCKI

Gmina EŁK Ulica GDAŃSKA Nr domu 23 Nr lokalu 2

Miejscowość EŁK Kod pocztowy 19-300 Poczta EŁK Nr telefonu +48 512 608 
222

Nr faksu E-mail stopa@stopa.org.pl Strona www www.stopa.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28002917900000 6. Numer KRS 0000233904
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Prezes: Paweł Wilk

Wiceprezes: Jacek Jagłowski 
Sekretarz: Piotr Omalecki 
Skarbnik: Karol Paszkowski

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Przewodniczący: Klimowicz Sebastian
Wiceprzewodniczący: Zaręba Dariusz Bogdan
Członek: Kratyński Łukasz

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez 
(między innymi) wsparcie, promocję i animację społeczną, 
kulturalną, oświatową,  
2.Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa,
3.Wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej,
4.Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości,
5.Działania na rzecz kultury i tradycji regionu,
6.Wzmocnienie promocji subregionu Ełk – Gołdap – Olecko, jako 
atrakcyjnego turystycznie,
7.Tworzenie wzorca współpracy organizacji pozarządowych, 
administracji publicznej
oraz biznesu,
8.Działania na rzecz partnerstwa między sektorowego,
9.Wspieranie idei jednoczącej się Europy i Unii Europejskiej,
10.Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego,
11.Wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej,
12.Wspieranie organizacji pozarządowych, administracji publicznej 
oraz sektora biznesu w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł 
finansowania,
13.Integracja, promocja i lobbowanie na rzecz organizacji 
pozarządowych,
14.Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, 
animowanie współpracy organizacji pozarządowych
15.Wspieranie działań aktywizujących nieformalne grupy 
młodzieżowe, osoby i grupy marginalizowane,
16.Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie 
oraz na rzecz rozwoju lokalnego. 
17.Działalność naukowa, naukowo – techniczna, wydawnicza, 
oświatowa, kulturalna, 
w zakresie objętym niniejszym statutem,
18.Działania na rzecz szeroko pojętej aktywizacji wsi,
19.Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia,
20.Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywnych form 
wypoczynku,
21.Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób 
fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami 
Stowarzyszenia.

1.Prowadzenie kampanii społecznych,
2.Organizacji forum współpracy trójsektorowej,
3.Konferencji promujących aktywność społeczną, 
4.Akcje promocyjne subregionu,
5.Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom 
obywatelskim,
6.Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji 
pozarządowych w celu poszerzenia
i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami,
7.Diagnozę i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb 
środowiska lokalnego,
8.Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym 
opracowywanie
i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z 
celami Stowarzyszenia,
9.Współprace z instytucjami samorządowymi, państwowymi, 
organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami 
Stowarzyszenia,
10.Współprace z krajowymi i zagranicznymi podmiotami 
zainteresowanymi celami stowarzyszenia,
11.Prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej,
12.Prowadzenie działalności animacyjnej społeczeństwa,
13.Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi w Polsce
i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, 
szkoleń i inne,
14.Występowanie z inicjatywami na rzecz rozwoju lokalnego i 
regionalnego w województwie,
15.Wspieranie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w 
zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i 
społecznego, ochrony środowiska naturalnego,
16.Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i 
programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów 
organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu,
17.Opiniowanie przedstawionych projektów aktów prawnych, 
regulujących:
   1)Działalność samorządu lokalnego,
   2)Rozwój oraz umacnianie średniej i małej przedsiębiorczości.
18.Tworzenie i rozwój oraz promocję produktów turystycznych,
19.Współpraca z lokalnymi punktami informacji turystycznej,
20.Doskonalenie kadry Stowarzyszenia,
21.Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i 
modernizacji infrastruktury turystycznej,
22.Podejmowanie inicjatyw na rzecz Zjednoczonej Europy, w tym 
we współdziałaniu z krajami członkowskimi i kandydującymi do Unii 
Europejskiej, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,
23.Organizację i koordynację prac wynikających z inicjatyw 
społecznych na rzecz miasta Ełk w zakresie rozwoju infrastruktury z 
wykorzystaniem dostępnych zewnętrznych środków finansowych 
krajowych i zagranicznych,
24.Podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego miasta i regionu 
północno-wschodniej Polski,
25.Organizację różnorodnych form aktywności w zakresie kultury 
fizycznej, sportu,
oraz aktywności kulturalnej,
26.Organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
27.Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz rozwoju kontaktów i 
współpracy
ze społecznościami lokalnymi innych regionów i państw 
realizujących podobne cele,
28.Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia,
29.Organizowanie programów kształcenia i szkolenia:
   1)Polityków samorządów lokalnych oraz radnych i urzędników 
samorządowych,
   2)Przedsiębiorców lokalnych, średnich i małych przedsiębiorstw 
oraz organizacji pozarządowych.
30.Działania na rzecz promocji turystyki i eksploracji wszechświata.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

3.1 Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych:
W 2011 roku na działalność Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
składały się dwa projekty wzajemnie uzupełniające się.  Pierwszy 
współfinansowany z środków Urzędu Miasta Ełku oraz Starostwa Powiatowego 
zapewnił usługi podstawowe wsparcie techniczne, funkcjonowanie serwisu 
ecop.elk.pl oraz doradztwo podstawowe. Drugi zaś współfinansowany z środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „COPy Warmii i 
Mazur” nastawiony był na stałe wsparcie organizacji, w tym wsparcie 
szkoleniowe, specjalistyczne zakończone twardym rezultatem w postaci fiszki 
projektowej/wniosku o dofinansowanie lub Indywidualnym Planem Rozwoju 
Organizacji. 

3.1.1 Rys historyczny:
Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych jest efektem pracy wielu osób. 
Przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, Rady 
Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego. 
ECOP został wpisany jako zadanie priorytetowe już w roku 2007 do Strategii 
Rozwoju Sektora Pozarządowego Powiatu Ełckiego, a także w Strategii Rozwoju 
Powiatu Ełckiego. ECOP rozpoczął swą działalność w grudniu 2009 roku w 
ramach projektu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych Na rzecz aktywnej współpracy realizowanego w partnerstwie z 
Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”. Projekt ECOP realizowany jest 
od końca roku 2008 i chcemy by był stałym punktem wpisującym się w system 
wsparcia organizacji  pozarządowych w powiecie ełckim. 
 
3.1.2 Cel Projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie i integracja Ełckich Organizacji 
Pozarządowych. Celami szczegółowym zadania było pobudzenie aktywność 
społecznej wśród mieszańców powiatu ełckiego poprzez animację, doradztwo i 
szkolenia. 

3.1.3 Miejsce realizacji:
Większość działań ECOP w 2011 roku, nie licząc konferencji i szkoleń, 
prowadzonych było w budynku przy ul. Piłsudskiego 10 pok. nr 7. Pod koniec 
roku 2011 siedziba ECOPu zmieniła się na ul. Małeckich 3/32 w Ełckiej 
Kamienicy Pozarządowej. Ponadto prowadzone były zadania na terenie powiatu 
ełckiego przez animatorów społecznych. 

3.1.4 Oferta ECOP w 2011 roku:
I.Wsparcie merytoryczne: 
W ramach wsparcia merytorycznego organizacje pozarządowe oraz grupy 
nieformalne mogły skorzystać z pomocy przy: 
•Pisaniu wniosków o dofinansowanie, 
•Tworzeniu Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji, 
•Porad indywidualnych z zakresu podstaw prawnych tworzenia i funkcjonowania 
organizacji (Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie)
•Wypełniania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego 
•Tworzeniu statutów organizacji
•Doradztwa specjalistycznego z zakresu finansów i księgowości w organizacji 
Ze wsparcia merytorycznego Centrum w ramach dwóch projektów w roku 2011 
skorzystało łącznie 60 organizacji  i grup nieformalnych.
II.Wsparcie techniczne:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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W ramach Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych zapewnialiśmy dostęp 
do: 
•Lokalu wyposażonego w 2 stanowiska biurowe z dostępem do internetu, z 
możliwością nieograniczonego korzystania z drukarki oraz ksero,
•Dostępu do małej sali na spotkania - po wcześniejszym umówieniu, 
•Biblioteczki pozarządowej zawierającej poradniki związane z działalnością 
organizacji pozarządowych, broszury informacyjne, ulotki itp. 
Wsparcie techniczne zostało udzielone 80-ciu podmiotom i grupom 
nieformalnym.
III.Informacja:
Każda z organizacji mogła uzyskać informację w biurze ECOP, telefonicznie, e-
mailowo jak i przez komunikator internetowy o aktualnych wydarzeniach, 
konkursach grantowych, szkoleniach itd.  Informacja była jest również na stronie 
internetowej ecop.elk.pl  Średnio w ciągu miesiąca było udzielając 20 informacji 
co w sumie daje 240 informacji w ciągu roku. 
IV.Promocja:
Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych stwarzało również możliwość 
promocji: 
•Podczas czwartkowej audycji Wieści z sektora w Radiu 5. łącznie odbyło się 25 
audycji,
•Umieszczenia informacji o organizacji oraz podejmowanych inicjatywach na 
stronie ECOP, których ukazało się łącznie 410,
•Pomocy w rozpropagowaniu danego wydarzenia dzięki bazie teleadresowej 
ECOP,
•W roku 2011 zostało ustrukturyzowane wysyłanie wiadomości / newsletterów, 
które regularnie były wysyłane co czwartek. Łącznie zostało wysłanych 50 
newsletterów zawierających informacje ważne dla ełckich organizacji na przeszło 
300 indywidualnych adresów internetowych,
•Promocja również w mediach patronackich: Radio 5, Gazeta Współczesna, 
portal e-elk.pl. 

3.1.5 Szkolenia: 
W ramach Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych przeprowadzone 
zostały cztery dni szkoleniowe w tym dwa dni szkolenia pt. Pisanie wniosków o 
dotacje, współpraca z wolontariuszem oraz podstawowy księgowości.  Wzięło w 
nich udział łącznie 46 indywidualnych uczestników. Szkolenia prowadzone były 
metodą warsztatową. Obydwa odbywały się we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Adelfi. 
3.1.6 Akcje ECOP – Desanty Młodzieżowe:
W roku 2011 zorganizowaliśmy 5 spotkań aktywizujących dla młodzieży w 5 
szkołach – tzw. „Desanty młodzieżowe”.  W spotkaniach wzięło udział 90 
uczniów. Spotkania były prowadzone metodami aktywnymi warsztaty, debata, 
dyskusje moderowane. W 2011 roku tematem spotkań był „Fundusz 
Stypendialny dla Młodzieży”, a celem było poznanie zdania młodzieży na temat 
znanych im stypendiów oraz oczekiwań wobec nowego, potencjalnego funduszu 
stypendialnego. 

3.1.7 Ełcka Majówka Pozarządowa 2011- Ełcki Tydzień Obywatelski:
Majówka pozarządowa na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń związanych z 
organizacjami pozarządowymi oraz organizowanych przez organizacje 
pozarządowe. W roku 2011 tak jak w roku poprzednim Ełcka majówka 
pozarządowa była zakończenie Ełckiego Tygodnia Obywatelskiego. Został 
zmieniony sposób planowania wydarzeń, zostało zwiększone zaangażowanie 
organizacji w proces planowania poprzez 5 spotkań organizacyjnych, w których 
to uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji. W Ełckiej Majówce 
pozarządowej oraz Ełckim Tygodniu Obywatelskim wzięło udział niespełna 40 
organizacji w różnorodnej formie warsztatów, pokazów, zajęć sportowych  i 
samodzielnych wydarzeń. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli ECOP 
wraz z Urzędem Miasta Ełku. 

3.1.8 Finansowanie:
W roku 2011 Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych finansowane było z 
trzech źródeł, projektami pokrywającymi się z zadaniami Centrum:  Ełckie 
Centrum Organizacji Pozarządowych – ECOP 2011 (dotacja Urzędu Miasta Ełku 
w kwocie 27 000 zł) oraz ECOP 2011 – Powiatowy (dotacja Starostwa 
Powiatowego w Ełku w kwocie 11 000 zł). Trzecim źródłem finansowania ECOP 
był projekt Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
„COPy Warmii i Mazur” z środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
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Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie niespełna 60 000 zł, dzięki któremu była 
możliwość sfinansowania 1,5 etatu rozłożonego na 2 animatorów i koordynatora 
ECOP oraz wsparcie szkoleniowe i specjalistyczne. 

3.2 Działaj Lokalnie 
„Działaj Lokalnie” to ogólnopolski Program Polsko Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce i lokalne organizacje grantowe na przyjętym w projekcie obszarze 
działania. Konkurs i całość działań  prowadzona jest przez organizację 
pozarządową z środków pozyskanych lokalnie i współfinansowanych przez 
PAFW.

3.2.1 Rys historyczny: 
Na obszarze powiatu ełckiego realizację programu „Działaj Lokalnie” prowadzi 
od maja 2010 roku Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” we współpracy z 
Partnerami: Samorządem Powiatu Ełckiego, Samorządami Miasta Ełk, Gmin 
wiejskich Ełk, Kalinowo, Stare Juchy, Prostki. Organizacjami pozarządowymi 
Ełckim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów, Instytucjami Miejską 
Biblioteką Publiczną w Ełku, Media Radio 5, Gazeta Współczesna.
Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół 
różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy 
organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty 
inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. W maju 2010 roku 
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” dołączyło do grona Lokalnych 
Organizacji Grantowych i jako organizacja pozarządowa z powiatu ełckiego 
rozdajemy dotacje na poziomie lokalnym.  VII edycja Projektu „Działaj Lokalnie” 
trwa do 2012 roku, jednak mamy nadzieję na dalszą  kontynuację w kolejnych 
latach. 

3.2.2 Cel Projektu:
Głównym celem zadania jest wsparcie lokalnych organizacji społecznych z 
terenu naszego powiatu (Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w tym: 
LZS, Rady Sołeckie, Rady Parafialne, Rady Rodziców przy szkołach, Koła 
Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, grupy aktywnej młodzieży, mieszkańców) w 
zakresie ich aktywności społecznej i wpływu na swoje lokalne społeczności, a 
które w niewielkim stopniu korzystają z doświadczeń innych organizacji i różnych 
form współdziałania, partnerstw, sieciowania. Projekt skierowany jest do małych 
lokalnych społeczności głównie z obszarów wiejskich.

3.2.3 Miejsce realizacji:
Miejscem realizacji Projektu jest obszar Powiatu Ełckiego - cztery gminy 
wiejskie, Gmina: Prostki,  Ełk, Kalinowo, Stare Juchy oraz Gmina Miasto Ełk w 
ramach nowelizacji Programu PAFW

3.2.4 Działania w ramach Projektu:
Podczas trwania Projektu w  2011 roku poczynione zostały następujące 
działania:
•60 godzin doradztwa i konsultacji  na etapie składania wniosków przez 
organizacje i grupy nieformalne
•4 szkolenia z przygotowania, zarządzania i promocji projektów
•7 spotkań informacyjnych w okresie przyjmowania wniosków
•beneficjenci otrzymali wsparcie 3 opiekunów/animatorów społecznych, którzy 
wspierali poszczególne organizacje i grupy nieformalne w realizacji projektów.
•Ponadto udzielanie pomocy w przygotowywaniu i obróbce materiałów 
promocyjnych, sieciowaniu grantobiorców, wsparciu technicznym.  
•Przeprowadzono u wszystkich monitoringi okresowe (merytoryczne i finansowe) 
z postępu działań i z doradztwem w przypadku potrzeby pomocy, oraz 
sprawdzono poprawność realizacji projektów za pomocą sprawozdań końcowych 
udzielając również wsparcia przy ich sporządzaniu. 
•nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami (Radio 5 Ełk, Gazeta 
Współczesna) oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku w ramach partnerstwa 

Rezultaty naszych działań w ramach konkursu grantowego który w 2011 roku 
został przeprowadzony w dwóch etapach z uwagi na terminy dotacji z 
samorządów gmin wiejskich:
•Łączna liczba wniosków złożonych w obu konkursach – 40
 ow tym: wniosków złożonych w konkursach przez grupy nieformalne  - 6
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 oi wniosków złożonych w konkursach przez organizacje pozarządowe - 34
•Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej - 5 
•Liczba wniosków przedłożonych komisji - 35
•Liczba dofinansowanych wniosków złożonych przez grupy nieformalne - 5
•Liczba dofinansowanych wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe - 
12
•Łączna liczba dofinansowanych wniosków oraz zrealizowanych i rozliczonych 
projektów w konkursie 2011 – 17 
•Łączna kwota przyznanych i rozliczonych dotacji – 64 900 zł na projekty 
wartości ponad 110 tyś złotych. Z tego 16 grantobiorców deklaruje kontynuację 
działań w ramach zasobów własnych lub pozyskując dalej środki z różnych 
źródeł.
•W realizacji uczestniczyło 415 członków organizacji i grup nieformalnych, 
tworząc działania we współpracy ze 104 wolontariuszami w tym 22 to stale 
współpracujący wolontariusze  dla ponad 1200 odbiorców z lokalnych 
społeczności

Nie sposób natomiast policzyć wszystkich rezultatów wspaniałych inicjatyw 
podejmowanych przez beneficjentów Projektu. Nowe place zabaw, dziesiątki 
godzin zajęć kulinarnych, tanecznych, plastycznych, muzycznych- to tylko 
niektóre z nich. 

Ponadto w listopadzie udało nam się zdobyć dodatkowe fundusze na 
przeprowadzenie  konkursu „Opowiedz…” adresowanego do naszych 
beneficjentów. Dzięki temu realizatorzy poszczególnych projektów mają szansę 
na profesjonalną promocję swoich działań.

3.2.5 Szkolenia:
Dzięki Programowi „Działaj Lokalnie” beneficjenci konkursu grantowego: 
organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne miały możliwość uczestnictwa 
w kilku szkoleniach zorganizowanych specjalnie dla nich, były to szkolenia z 
zakresu:
•zarządzania projektem „Działaj Lokalnie”
•rozliczania projektu „Działaj Lokalnie”
•promocji i PR
•obróbki technicznej materiałów promocyjnych
W sumie z oferty szkoleniowej skorzystało ponad 50 osób uczestniczących w 
realizacji projektów z Działaj Lokalnie. 

3.2.6 Promocja:
Projekt „Działaj Lokalnie” promowany jest na każdym etapie jego realizacji. 
Ukazało się ponad 30 artykułów na stronach: www.stopa.org.pl, 
www.ecop.elk.pl, www.ngo.elk.pl, poszczególnych gmin powiatu ełckiego, a 
także w „Gazecie Współczesnej”.  Zostało rozprowadzonych ponad 20 plakatów 
informujących o lokalnych działaniach. 
Trzy razy gościliśmy w Radio 5 Ełk, podczas 20 - minutowej audycji w ramach 
„Czwartkowych Wieści z sektora” (czerwiec, lipiec, grudzień 2010). 
Powstał baner promocyjny z logotypem Programu oraz Sponsorów, logotypy te 
umieszczane są również na wszelkich pomocach szkoleniowych (lista 
obecności, teczki itp.), dokumentacji. 
Po rozstrzygnięciu konkursu została zorganizowana gala „Działaj Lokalnie”, na 
której obecni byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu ełckiego oraz 
sami uczestnicy konkursu VII edycji. 

3.2.7 Finansowanie:
„Działaj Lokalnie” to Program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. To właśnie stąd 
pochodzi większość środków finansowych.
•Kwota dotacji PAFW (łącznie) – 50 000 w tym na granty 30 000 zł i zarządzanie 
(działania merytoryczne i administrację) 20 000 zł 
•Samorządy wsparły konkurs „Działaj Lokalnie” łącznie kwotą 34 900 zł w tym:
•Starostwo Powiatowe w Ełku 15 000 zł 
•Gmin Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i Miasta Ełk – 14 900 zł 

Łączna suma kosztów całkowitych projektów zrealizowanych przez 
beneficjentów w 2011 roku wyniosła – 110 544 zł
w tym:
•Wkłady własne beneficjentów w ramach udziałów własnych w projektach 
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(finansowe i rzeczowo-usługowego) wniesione do działań projektowych wyniosły 
łącznie – 45 644 zł
•Suma wkładów finansowych łącznie – 7 644 zł
•Suma wkładu rzeczowo-usługowego – 38 000 zł

3.2.8 Konkurs „Opowiedz...” i Gala „Działaj Lokalnie”:
Konkurs „Opowiedz...” i Gala „Działaj Lokalnie” to dodatkowe wzmocnienie 
efektów jakie ma wywołać program „Działaj Lokalnie” w lokalnych 
społecznościach. Dzięki temu realizatorzy poszczególnych projektów mają 
szansę na profesjonalną promocję swoich działań.
W marcu 2011 roku ESA STOPA zakończył edycję konkursu „Opowiedz” z 2010
 roku i zaprezentowała nagrodzone prace na uroczystej Gali podsumowującej 
całą edycję „Działaj Lokalnie” z  2010 roku oraz zakończony konkurs promocyjny 
„Opowiedz...” z 2010 roku. 
Na który zostało pozyskane 2999 zł z PAFW poprzez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce.
Trzy najlepsze prace zostały nominowane do ogólnopolskiej edycji „Opowiedz” 
Gala zamykająca rok 2010 i rozpoczynająca rok 2011 „Działaj Lokalnie”  odbyła 
się  u Partnera Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Uczestniczyło w niej wielu 
lokalnych społecznych VIPów, przedstawicieli Samorządów i zaproszonych gości 
z ARFwP.
Zostały również zaprezentowane dwie wystawy prac z „Działaj Lokalnie” w holu 
głównym Starostwa Powiatowego w Ełku i Urzędu Miasta Ełk.

W 2011 roku zostały pozyskane środki z  PAFW w wysokości 3000 zł i 
przeprowadzone działania w ramach konkursu „Opowiedz” który finalizowany 
będzie w lutym 2012 r.

3.3 Wolontariacki Ośrodek Wsparcia – WOW

3.3.1 Rys historyczny:
WOW istnieje jako partnerskie przedsięwzięcie Ełckiego Stowarzyszenia 
Aktywnych STOPA, Ełckiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów "ESSA" 
oraz Stowarzyszenia Wolontariatu Sportowego w ramach projektu "Centra 
Wolontariatu Warmii i Mazur". 

3.3.2 Cel Projektu:
•aktywizacja mieszkańców miasta i powiatu,
•szerzenie idei wolontariatu oraz różnych jego oblicz w województwie 
warmińsko-mazurskim poprzez informacje, artykuły oraz organizację akcji 
wolontariackich,
•integracja środowiska wolontariackiego,
•wsparcie organizacji i instytucji w mieście i powiecie we współpracy z 
wolontariuszami,
•rozwój sieci Centrów Wolontariatu Warmii i Mazur,
•zwiększenie liczby aktywnych wolontariuszy w woj.( w naszym przypadku 
powiecie),
•wsparcie wolontariuszy w poszukiwaniu i przygotowaniu do wykonywania pracy 
wolontariackiej,
•stworzenie systemu informacji na temat aktualnych ofert pracy wolontariackiej i 
wydarzeń wolontariackich.

3.3.3 Miejsce realizacji:
Centrum w Ełku działa w Sieci Centrów Wolontariatu Warmii i Mazur. 
Komponent realizowany przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” 
głównie na terenie powiatu ełckiego.

3.3.4 Działania w ramach Projektu:
1.Pozyskanie 21 wolontariuszy i stałe ich wspieranie (4 spotkania w miesiącu).
2.Podpisanie porozumienia o współpracy z 5 organizacjami pozarządowymi i 
świadczenie tam różnorodnej pracy przez wolontariuszy: Ełckie Stowarzyszenie 
Studentów i Absolwentów ESSA, Związek Żołnierzy AK koło w Ełku, 
Spółdzielnia Socjalna Stara Szkoła, Dom dla osób bezdomnych i najuboższych 
Monar Markot w Ełku.
3.Monitorowanie pracy wolontariuszy,
4.Organizacja akcji woluntarystycznych
a.z ESSĄ :I ty możesz zostać Św. Mikołajem - zbieranie zabawek i książek i 

Druk: MPiPS 8



przekazanie ich dzieciom w świetlicach w powiecie, 
b.Premiera filmu "Dziurawa Skarpeta" - wsparcie przez wolontariuszy organizacji 
premiery, 
c."Święta w kartce zaklęte" - konkurs dla szkół i świetlic na kartki świąteczne 
przekazane do Monaru i Domu pomocy społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, 
5.Organizacja szkolenia dla wolontariuszy,
6.Prowadzone było biuro WOW!, które jest otwarte we wtorki od 15 do 19.00 
oraz środy od 14.30 do 16.30. 
7.Co środę odbywały się także spotkania wolontariuszy na których przekazujemy 
informacje na temat bieżących wydarzeń wolontariackich, możliwości 
uczestnictwa w ciekawych szkoleniach, warsztatach i inicjatywach, 
przygotowujemy się do kolejnych przedsięwzięć.

W ramach projektu koordynatorka uczestniczyła w dwóch spotkaniach 
monitoringowo - szkoleniowych: monitorowanie stopnia realizacji projektu, 
szkolenia z koordynacji centrum wolontariatu. 
Na tych spotkaniach opracowywany był również standard Centrum 
(opracowywanie jeszcze trwa w 2012) oraz określaliśmy plan działania dla sieci 
na następny rok.

3.3.5 Partnerzy projektu:
Centrum korzystało ze wsparcia nieformalnych partnerów 
•Stowarzyszenia Wolontariatu Sportowego - korzystaliśmy z biura i sprzętu
•ESSA - wsparcie przy promocji i informacji, prowadzeniu spotkań z 
wolontariuszami, organizacji akcji wolontariackich.
•Byliśmy także w stałym kontakcie z Centrum Caritasu wymienialiśmy się 
informacjami dot. wydarzeń wolontariackich, szkoleń, potrzeb na wolontariuszy 
przy akcjach oraz potrzeb organizacji i instytucji zewnętrznych.

3.3.6 Promocja:
Promocja projektu odbyła się poprzez strony www partnerów oraz patrona 
medialnego Radio 5.  
•dwóch informacji miesięcznie na temat wolontariatu na stronę www.stopa.org.pl 

•5 informacji dot. wolontariatu na dobrastrona.org.pl

3.3.7 Finansowanie:
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich oraz  przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3.4 Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur - ATOMY

3.4.1 Rys historyczny:
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” od samego początku swojego 
istnienia działało w różnorodnych formach na polu młodzieżowym. W roku 2008 
podjęliśmy próby utworzenia Federacji Aktywności Młodych FAM, kiedy to 
nawiązaliśmy współprace ze stowarzyszeniem  Elbląg Europa, odbyliśmy 
pierwsze spotkania na temat wspierania młodzieży. Jednak dopiero w maju 
2011 roku przyniosło to wymierne efekty w postaci współtworzenia Sieci 
organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY
Obecnie do sieci należy 25 organizacji oraz grup nieformalnych z województwa 
warmińsko-mazurskiego, a ełckie stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” prowadzi 
działalność wspierającą organizacji i grupy nieformalne z terenu subregionu 
ełckiego.  

3.4.2 Cel Projektu:
Sieć organizacji młodzieżowych z regionu Warmii i Mazur ma na celu wsparcie 
jej członków, kreowania i wspierania działań na rzecz młodzieży i jej 
uczestnictwa w życiu publicznym.

3.4.3 Miejsce realizacji:
Województwo Warmińsko-Mazurskie,

3.4.4 Działania w ramach Projektu:
Głównym zadaniem jest wzmocnienie i rozwój współpracy pomiędzy 
organizacjami młodzieżowymi z regionu oraz wspólne działania na rzecz 
tworzenia polityki młodzieżowej Samorządu Województwa. Dzięki wspólnej 
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pracy zyskaliśmy wpływ na tworzenie strategicznych dokumentów, istotnych pod 
względem polityki młodzieżowej – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym 
oraz europejskim. Poznając siebie nawzajem, możemy wspólnie pracować na 
rzecz rozwoju własnych umiejętności, dzielić się wiedzą, kompetencjami oraz 
dobrymi praktykami. Kolejnym etapem współpracy może być tworzenie 
partnerstw projektowych – organizacje zajmujące się podobnymi kwestiami będą 
mogły pisać i realizować wspólne, duże przedsięwzięcia. Ponadto obecność 
Sieci w strukturach międzynarodowych umożliwi poznawanie partnerów 
projektowych poza granicami Polski.

3.4.5 Promocja:
Nasze przedsięwzięcie będzie promowane w wersji polskiej i angielskiej – 
poprzez publikację prezentującą organizacje członkowskie ATOMÓW w Sieci. 
Powstaną filmy informujące o inicjatywach młodzieżowych oraz reportaże 
prasowe, a uczestnicy przedsięwzięcia otrzymają gadżety promujące działania w 
projekcie.

3.4.6 Inicjatywy:
W ramach projektu  wspierane są również inicjatywy młodzieżowe przez 
animatora/doradce. Pierwszym wydarzeniem wspieranym przez stowarzyszenie 
była inicjatywa grupy nieformalnej Ełk Eletronic Sport, która to przygotowała 
turniej gier komputerowych, w którym wzięło udział  100 uczestników. 
Kolejnym działaniem, które zostało podjęte było włacznie się w akcje 
przygotowaną przez Stowarzyszenie z Sieci  Partnerstwo Sztuk z Gołdapi. Bvyła 
to akcja promojąca wolontariat, poprzez zorganizowanie biegu 11.11.2011, 
startującej o godzinie 11:11 na dystansie 1111 metrów. Działanie było 
współorganizowane z Miejskim Ośrodkiem Sportu I rekreacji w Ełku. 
Trzecia wspierana inicjatywa to Mazurskie Płuca Rapu, w ramach której został 
zorganizowany koncert Hip – hopowy dla przeszło 500 osób.
Ponadto w grudniu 2011 roku nasze Stowarzyszenie było organizatorem 
spotkania sieci mającego na celu wypracowanie dokumentów niezbędnych do 
dalszej współpracy.

3.4.7 Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu Stowarzyszenia Elbląg Europa. 
Kwota na działania podejmowane przez nasze towarzyszenie  to przeszło 30 
000 zł. 

3.5 Diagnoza wolontariatu w powiecie ełckim

3.5.1 Cel Projektu:
W roku 2011 zrealizowana została praca nad koncepcją badawczą oraz 
formularzem badania kwestionariuszowego. Był to pierwszy krok w diagnozie 
wolontariatu w powiecie ełckim, które zostanie zrealizowane w roku 2012.

3.5.2 Miejsce realizacji:
Powiat ełcki

3.5.3 Działania w ramach Projektu:
W ramach projektu zostały poczynione wszystkie niezbędne działania 
przygotowawcze do przeprowadzenia „Badania wolontariatu w powiecie ełckim”. 
Przeprowadzenie badań planowane jest na rok 2012. 

3.5.4 Finansowanie:
Projekt uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 1500 zł.

3.6 Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej

3.6.1 Kampania 1%:

3.6.2 Działania w ramach Projektu:
Happening pod Urzędem Skarbowym w Ełku, polegający na akcji 4 
wolontariuszy szczudlarzy z megafonen, osoby rozdające ulotki o kampanii, 
ciepłą kawą i herbatą. Akcja została nagrana przez Regionalną ekipę TVP 
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Olsztyn i ukazała się w głównym wydaniu regionalnych wiadomości. 
Akcja „Zapytaj księgową”, polegająca na bezpłatnym poradnictwie dla osób 
fizycznych rozliczających się przed fiskusem za rok 2010 w biurze 
Stowarzyszenia.
Konkurs „Przekaż 1% na STOPę”, polegający na stworzeniu łańcuszka ludzi 
dobrej woli, każda osoba, która brała udział w konkursie mogła wygrać nagrody, 
gdy namówiła największą liczbę osób, które przekazały 1% na STOPę.

3.6.3 Partnerzy:
Partnerem oprócz medialnych podmiotów, którzy przede wszystkim mocno 
obniżyli ceny spotów. W zasadzie na 2 spoty telewizyjne płaciliśmy za 1, w radiu 
5 na 3 spoty płaciliśmy za 2. Wizualizacja spotów na telebimie mulitimedialnym 
była za darmo.
Ważnymi partnerami były podmioty, które założyły Fundusze Dobroczynne przy 
Funduszu Lokalnym Ziemi Ełckiej: UKS RONA 03, NENUFAR, Stowarzyszenie 
Ampfirion,  
Ważnymi partnerami byli również nasi partnerzy przy Działaj Lokalnie ok. 20 
stowarzyszeń. 

3.6.4 Finanse:
Wysokość środków zebranych w wyniku kampanii 2011 to: 15 311,10 zł
Liczba podatników, która przekazała swój 1% ok. 250 osób

3.6.5 Fundusze dobroczynne:
1.Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej (zwany dalej Funduszem) w porozumieniu z 
Uczniowskim Klubem Sportowym NENUFAR 5 (zwany dalej Stowarzyszeniem 
NENUFAR) w Ełku przystąpiły do utworzenia nowego wydzielonego funduszu 
wieczystego pod nazwą Fundusz Wieczysty „NENUFAR”, zwany dalej 
Funduszem NENUFAR.
2.Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej w porozumieniu z Oleckim Stowarzyszeniem 
Nurkowym „Amfiprion” w Olecku przystąpiły do utworzenia nowego 
wydzielonego funduszu Dobroczynnego pod nazwą Fundusz Celowy 
„AMFIPRION”.
3.Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej w porozumieniu z UKS „RONA 03” w Ełku 
przystąpiły do utworzenia nowego wydzielonego funduszu Dobroczynnego pod 
nazwą Fundusz Dobroczynny „RONA 03”, zwany dalej Funduszem.

3.6.6 Fundusz stypendialny:
Podjęto działania zmierzające do otwarcia funduszu stypendialnego w roku 
2012.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

60

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 12

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 169,931.34 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 169,424.44 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17,313.50 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 134,499.71 zł

0.00 zł

0.00 zł

79,500.71 zł

54,999.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9,617.43 zł

497.94 zł

9,119.49 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 5,405.16 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 153,767.99 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

134,436.05 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

18,426.33 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

905.61 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Fundusz Dobroczynny Amfiprion 2,548.26 zł

2 Fundusz Dobroczynny NENUFAR 5 2,856.90 zł

1 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 5,405.16 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów

Druk: MPiPS 16



9.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

17.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

10.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 10.00 osób

12.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

7.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 54,648.14 zł

a) z tytułu umów o pracę 27,979.14 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 27,979.14 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26,669.00 zł

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

26,669.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 26,669.00 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

715.38 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

414.00 zł

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

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

779.33 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,522.66 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

 Organizacja w roku 2011 zatrudniała trzy osoby na umowę 
o pracę oraz dziewięć osób na umowy cywilnoprawne.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych dotacja UM Ełk 27,000.00 zł

2 Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku 11,000.00 zł

3 Lokalny Program Grantowy Działaj Lokalnie dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku 15,000.00 zł

4 Lokalny Program Grantowy Działaj Lokalnie dotacja UG Kalinowo 5,000.00 zł

5 Lokalny Program Grantowy Działaj Lokalnie dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego

2,000.00 zł

6 Lokalny Program Grantowy Działaj Lokalnie dotacja UG Ełk 5,000.00 zł

7 Badanie wolontariatu w regionie ełckim dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego

1,500.00 zł

8 Lokalny Program Grantowy Działaj Lokalnie dotacja UM Ełk 5,000.00 zł

9 Lokalny Program Grantowy Działaj Lokalnie dotacja UG Stare Juchy 5,000.00 zł

10 Lokalny Program Grantowy Działaj Lokalnie dotacja UG Prostki 3,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Piotr Omalecki - Sekretarz Stowarzyszenia - 19.07.2012 r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Sprawdzenie prawidłowości rozliczania podatku 
dochodowego od osób prawnych za 2009 r. i 
2010 r.

Naczelnik Urządu Skarbowego w Ełku 2011-05-26
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