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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina EŁK

Powiat EŁCKI

Ulica UL. JANA I HIERONIMA 
MAŁECKICH

Nr domu 3 Nr lokalu 30U

Miejscowość EŁK Kod pocztowy 19-300 Poczta EŁK Nr telefonu +48 792014560

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

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

Jacek Jagłowski Prezes TAK

Piotr Omalecki Sekretarz TAK

Karol Paszkowski Skarbnik TAK

Iwona Ewa Olkowicz Członek Zarządu TAK

Piotr Feliks Wilk 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

Sebastian Klimowicz Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK

Karol Malinowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Bołtyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

EŁCKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH "STOPA"
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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 międzysektorowego. 
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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Prowadzenie kampanii społecznych,
2. Organizacja forum współpracy trójsektorowej,
3. Konferencje promujących aktywność społeczną, 
4. Akcje promocyjne subregionu,
5. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz 
informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom 
obywatelskim,
6. Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych 
w celu poszerzenia i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami,
7. Diagnoza 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. Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, 
organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami 
Stowarzyszenia,
10. Współpraca 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 innych,
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, 
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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 promocja 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. Organizacja i koordynacja 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. Organizacja 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" od 2010 roku jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie i realizuje 
corocznie konkurs grantowy w powiecie ełckim.
Celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach 
poprzez dofinansowanie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i 
poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego.
W 2016 przyznaliśmy 15 dotacji dla organizacji i grup nieformalnych na sumę 55.000zł. Wśród 
dofinansowanych działań znalazły się m.in. tworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom (tj. wiaty, place 
zabaw), zajęcia dla dzieciaków, questy - gry terenowe, warsztaty pilotowania dronów i samolotów 
ultralekkich. 
Program "Działaj Lokalnie" jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

Mikrogranty FIO Warmia Mazury Lokalnie
W latach 2014-2016 Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" wspólnie z 4 partnerami (organizacjami 
pełniącymi rolę Ośrodków Działaj Lokalnie) realizowało program dotacyjny na zlecenie Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, pod nazwą Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, komponent 1.
W 2016 roku podejmowaliśmy działania animacyjne i wspierające dla młodych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych działających w powiecie: ełckim, oleckim, kętrzyńskim. W 2016 z 
terenu objętego naszym wsparciem przyznano 13 dotacji na sumę 46.700zł. W dofinansowanych 
działaniach wzięło udział ponad 400 uczestników.

Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szansę"
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

W 2016 roku staliśmy się partnerem lokalnym Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szansę", 
który adresowany jest do organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i grup nieformalnych 
działających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców z woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.
Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację 
w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone 
przez siebie cele myśląc  perspektywicznie o własnej przyszłości.
W 2016 roku otrzymaliśmy 145 wniosków o wsparcie, a komisja przyznała 27 dotacji na działania 
realizowane w 2017 roku.
Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i 
Młodzieży.

Przekaż Dalej
W 2015 roku uruchomiliśmy wyjątkowy program stypendialny "Przekaż Dalej", wspierający pasje 
młodych ludzi. W pierwszej edycji przyznaliśmy 4 stypendia dla młodych, którzy przez cały rok 
pracowali z tutorami i dzielili się swoją pasją.
W 2016 roku rozwijaliśmy program, aby działał on nie tylko, w Ełku, ale także w Warszawie. Dzięki 
współpracy z partnerem programu - Pracownia Okno na Świat - na początku 2017 roku przyznaliśmy 8 
stypendiów: 3 dla młodych ludzi z Ełku i okolic oraz 5 dla młodych ludzi z pasją z Warszawy. Każde 
stypendium to kwota 2000zł oraz wsparcie tutora.

Ełckie Lokalne Partnerstwo
W 2016 roku kontynuowaliśmy działania Ełckiego Lokalnego Partnerstwa, które skupia kilkanaście 
organizacji i instytucji z powiatu ełckiego i od roku prowadzi wspólne działania pod hasłem "Otwarci na 
różnorodność". Otwieramy ludzi na współpracę, przy realizacji różnych pomysłów, bo wspólnie można 
osiągnąć więcej. Wspieramy m.in. akcje WOŚP i organizujemy w Ełku akcję "Nazywam się Miliard".
 roku przygotowujemy "niewidzialną wystawę", Teatr Inspiracji, Kino Zaangażowane Społecznie i 
konkurs fotograficzny.

Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej
Od wielu lat działamy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców powiatu ełckiego. Dlatego też 
tworzymy Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej - organizację, którą łączy biznes, samorządy, media i 
organizację społeczne, łączy potrzeby z możliwościami. Inwestujemy w przyszłość. Pomagamy rozwijać 
ełckie pasje, otwieramy przestrzeń publiczną na osoby niepełnosprawne, organizujemy akcje i 
kampanie wokół ważnych spraw. W 2016 roku uruchomiliśmy pierwszą edycję programu dla młodych 
"Stoofka na Start" , adresowanego do Szkoły Podstawowej nr w Ełku. Wspieraliśmy 5 inicjatyw 
wymyślonych i przeprowadzonych przez młodzież, we wspólpracy z dorosłymi.

Działania młodzieżowe
W 2016 współpracowaliśmy z młodzieżą w ramach projektów międzynarodowych (m.in. Erasmus+) 
Wspólnie z młodzieżą z Litwy, Rumunii, Portugalii i Polski organizowaliśmy działania edukacyjne i 
integracyjne,

Ponadto Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" udzieliło wsparcia trzem inicjatywom, dwa 
realizowały projekty z programu regrantingowego "Ełk tu wracam", Warchlak Jam Session i Domni-
Bezdomni Ełk oraz jedno w poprzez małe inicjatywy Urzędu Miasta Ełku; Rap prosto z Ełku.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Udzielanie wsparcia 
finansowego, 
rzeczowego, 
organizacyjnego i 
pozamaterialnego 
osobom fizycznym oraz 
prawnym, w tym 
organizacjom 
pozarządowym i 
organizacjom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
Działalność realizowana 
poprzez prowadzenie 
konkursów grantowych: 
Program Działaj 
Lokalnie (skierowanego 
do Organizacji 
Pozarządowych, Grup 
Nieformalnych oraz 
instytucji kultury z 
terenu Powiatu 
Ełckiego), Warmia 
Mazury Lokalnie 
(realizowany w 
partneskiewie, 
skierowany do Młodych 
organizacji 
Pozarządowych oraz 
grup nieformalnych z 
terenu Województwa 
Warmińsko – 
Mazurskiego), Równać 
Szansę (skierowany do 
młodzieży z terenu woj. 
Podlaskiego, 
Mazowieckiego, 
Kujawsko – 
Pomorskiego oraz 
Warmińsko – 
Mazurskiego).

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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
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działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Udzielanie wsparcia 
finansowego, 
rzeczowego, 
organizacyjnego i 
pozamaterialnego 
osobom fizycznym oraz 
prawnym, w tym 
organizacjom 
pozarządowym i 
organizacjom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
Działalność realizowana 
poprzez prowadzenie 
konkursów grantowych: 
Program Działaj 
Lokalnie skierowanego 
m.in. do Organizacji 
Pozarządowych i grup 
nieformalnych z terenu 
powiatu ełckiego, 
Warmia Mazury 
Lokalnie (skierowanego 
do Grup Nieformalnych 
i Młodych Organizacji 
Pozarządowych z 
terenu woj. Warmińsko 
- Mazurskiego) Równać 
Szanse (skierowanego 
do Młodzieży z terenu 
województw kujawsko - 
pomorskiego; 
mazowieckiego; 
podlaskiego i 
warmińsko – 
mazurskiego).

94.99.Z
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Działalność na rzecz 
dzieci i młodzieży 
realizowana poprzez 
Konkursu Stypendialny 
"Przekaż Dalej" 
(realizowany w Ełku 
oraz rozpoczęcie w 
Warszawie), konkursu 
dla dzieci i młodzieży 
„STOOFKA na start” 
(pilotażowego konkursu 
skierowanego do 
uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4 w 
Ełku organizowanego 
przez członków 
Funduszu Lokalnego 
Ziemi Ełckiej), wymiany 
międzynarodowej z 
uczestnikami z Polski, 
Litwy, Słowacji, 
Portugalii, Rumunii oraz 
wsparcia trzech grup 
nieformalnych w tym 
dwóch młodzieżowych 
poprzez udzielenie 
osobowości prawnej 
(Rap Prosto z Ełku, 
Domni-Bezdomni, 
Warchlak Jam Session).

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

W ramach działalności 
odpłatnej zrealizowane 
zostały: 
- Zajęcia edukacyjne - 
Zadanie zrealizowane 
zostało we współpracy 
z Fundacją V4Sport i 
polegało prowadzeniu 
zajęć edukacyjnych, 
warsztatowych 
skierowanych do 
sześciu grup 
pięcioosobowych 
(łącznie 30 osób) dot. 
pozyskania środków na 
działania sportowe 
- Zorganizowanie puntu 
podczas wydarzenia 
integracyjno - 
kulturalnego z udziałem 
dwóch szczudlarzy 
podczas gry terenowej 
przy amfiteatrze w 
Jezioranach
Celami/sferami 
uzupełniającymi 
zgodnymi ze statutem 
Stowarzyszenia: 
Upowszechniania 
kultury fizycznej i 
sportu oraz celu: 
Wspieranie organizacji 
pozarządowych, 
administracji publicznej 
oraz sektora biznesu w 
pozyskiwaniu 
zewnętrznych źródeł 
finansowani oraz 
prowadzenie 
działalności na rzecz 
ogółu społeczeństwa 
poprzez (między 
innymi) wsparcie, 
promocję i animację 
społeczną, kulturalną, 
oświatową .

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 285,499.82 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 281,315.76 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4,150.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 34.06 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

71,645.26 zł

18,359.70 zł

62,605.50 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9,834.69 zł

0.00 zł

3,834.69 zł

6,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 35,740.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 152,610.46 zł
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2.4. Z innych źródeł 87,314.47 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17,183.74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2.73 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 46,088.36 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 268,288.10 zł 4,324.54 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

264,132.02 zł 4,324.54 zł

4,152.73 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

3.35 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

2,896.94 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

17,211.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,150.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

1.0 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. 0,5 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

18.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

20.00 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

20.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 52,507.81 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

16,070.56 zł

16,070.56 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 36,437.25 zł

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

52,507.81 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,346.77 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 51,161.04 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

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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)

1,804.51 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

1,402.74 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
(patrz komentarz do punktu 4)

1,168.40 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,339.21 zł

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

6,000.00 zł

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

2,032.86 zł

12. 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)

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)

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

10. Wysokość najwyższego 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

3,300.00 zł

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

1,850.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Karol Paszkowski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2017-06-29
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