
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-03-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. ELBLĄG

Powiat M. ELBLĄG

Ulica WODNA Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość ELBLĄG Kod pocztowy 82-300 Poczta ELBLĄG Nr telefonu 55 232 65 77

Nr faksu E-mail etkelblag@interia.pl Strona www www.etk.elblag.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00081142500000 6. Numer KRS 0000015075

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

Teresa Wojcinowicz prezes TAK

Danuta Mańkut wiceprezes TAK

Stanisław Pestka wiceprezes TAK

Bożena Kamińska skarbnik TAK

Krystyna Greczycho sekretarz TAK

Halina Różewicz-
Książkiewicz

członek TAK

Zbyszek Opalewski członek 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

Wiesława Kurkiewicz przewodnicząca TAK

Danuta Wojnarowska członek TAK

Regina Zawicka członek TAK

ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie 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)

7600

15

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. XVIII Letni Salon Muzyczny, to cykl letnich plenerowych koncertów z udziałem znakomitych artystów. 
W roku 2015 zostały zaprezentowane programy: "Mężczyzna prawie idealny", "Muzyka mnie trzyma", 
"Na żydowską nutę", "Promenadowe muzykowanie" i "Viva Mozart". Koncerty te cieszyły się bardzo 
dużym powodzeniem i towarzyszyły im konkursy, gdzie nagrodami były płyty występujących 
wykonawców.
2. XX Elbląskie Dni Muzyki Dawnej - w roku 2015 odbył się jubileuszowy Koncert Galowy z udziałem 
dwóch zespołów: "Sensus Sonorum" i "Musica Poetica". We wrześniu natomiast w ramach Święta 
Chleba odbyła się druga część Dni i były to: koncert "Od średniowiecza do baroku" oraz koncerty 
plenerowe na ulicach elbląskiej starówki. Wystąpiły zespoły: "Piccolo", "Parmezan", " "Pomezania", 
"Danserye". Koncerty, zwłaszcza plenerowe, cieszyły się dużym zainteresowaniem.
3."Dzieci lubią jazz", to tradycyjny już koncert towarzyszący festiwalowi Jazzbląg a organizowany w 
ramach Małej Akademii Jazzu. W roku 2015 wystąpił ponownie zespół "Dixie Company" z Poznania. 
Dzieci uczestniczyły zarówno w konkursach jak i grając na małych instrumentach.
4."Jazzowy Elbląg", to tradycja sięgająca lat sześćdziesiątych. W roku 2015 zorganizowaliśmy 11 
wydarzeń artystycznych - koncerty, wernisaż. Miały one charakter jam session a wystąpiło 25 muzyków. 
Koncerty odbywały się w Klubie Środowisk Twórczych Krypta w Galerii El.
5. Program stypendialny "Promocje" tradycyjnie był połączony z Koncertem Donacyjnym. Wręczyliśmy 
trzy stypendia, które otrzymali: zespół "The Nierobbers", Karolina Kardas, Krzysztof Narodowski. 
Stypendia zostały przyznane z wpływów z 1 %.
Byliśmy też organizatorami koncertu holenderskiej grupy jazzowej "Tango Extremo", spektaklu "Shirley 
Valentine" oraz spektakl dla dzieci "Dyzio ma dość"w ramach "Wakacji z melpomena" (we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Oddział w Elblągu i Biblioteką Elbląską).
Tradycyjnie też odbyło się spotkanie członków i sympatyków, na którym omawiano przygotowania do 
jubileuszu 50-lecia Towarzystwa.
Po raz czwarty ufundowaliśmy nagrody w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Instrumentów 
Smyczkowych, którego organizatorem był Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Elblągu. W roku 2015
 nawiązaliśmy też współpracę z fundacją Elbląg i przystąpiliśmy do Funduszu Inicjatyw Lokalnych 
"Impuls" zasilając kapitał żelazny. We współpracy z SM "Zakrzewo" zorganizowaliśmy na zakończenie 
roku koncert mikołajkowy.

Druk: MPiPS 2



3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Elbląskie Towarzystwo 
Kulturalne prowadzi 
działalność w zakresie 
szeroko pojętej aktywności 
w dziedzinie kultury, 
edukacji kulturalnej, 
historycznej. Działania te 
prowadzone są poprzez:
* organizowanie koncertów 
kameralnych, muzyki 
dawnej, koncertów 
jazzowych, koncertów 
plenerowych z udziałem 
wybitnych artystów;
* prezentację dorobku 
artystów plastyków, 
fotografików * członków i 
sympatyków ETK
* promowanie i wspieranie 
działalności elbląskich 
artystów plastyków, 
muzyków, fotografików, 
literatów poprzez 
organizacje wystaw i 
koncertów
* wspieranie elbląskich 
młodych twórców poprzez 
fundowanie stypendiów 
artystycznych, organizację 
koncertów, wystaw, 
wydawanie płyt
* propagowanie idei 
wolontariatu i aktywności 
społecznej członków 
Towarzystwa
* wspieranie działań 
promujących idee 1 % w 
ramach Centrum 
Organizacji Pozarządowych
* propagowanie idei 
dziedzictwa narodowego w 
ramach jubileuszu 50-lecia 
ETK, poprzez uzupełnienie 
monografii, zebranie 
materiału fotograficznego, 
uzupełnienie dokumentacji 
historycznej

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 83,519.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67,069.40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 16,449.60 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 1,443.30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,443.30 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

47,259.55 zł

0.00 zł

0.00 zł

81,270.36 zł

0.00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

128,529.91 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 128,529.91 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-45,010.91 zł

Druk: MPiPS 4
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4.3. 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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 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 zatrudnione 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)

0.2 etatów

35.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

1 realizacja programu stypendialnego "Promocje" 1,443.30 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
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)

25.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 50,660.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 6,000.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 44,660.00 zł

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

1,407.22 zł

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

583.33 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

W roku 2015 otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Elblągu do 4 projektów w kwocie 53.000,00 zł 
oraz grant o wartości 3.000,0o zł. z Centrum Spotkań Europejskich Światowid na realizacje Koncertu Donacyjnego. 
Patronatem medialnym nasze działania objęli: Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl, Radio RMF 
Classic,

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Teresa Wojcinowicz Elbląg, 11 
marca 2016 r. Data wypełnienia sprawozdania 2016-02-16
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