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WSTęP

Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie. Jeśli masz pieniądze – załóż fundację.
To hasło, które dobrze oddaje różnicę pomiędzy tymi formami.

W 2020 r. na terenie Polski aktywnie działało 95,2 tys. rejestrowych organizacji non-profit, mających 
osobowość prawną stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmio-
tów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego), 
wśród których najliczniejszą grupę stanowiły stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (66,8 
tys.; 70,1%), a następnie fundacje (16,0 tys.; 16,8%). W 2020 r. po raz pierwszy w badanej zbiorowości 
uwzględniono koła gospodyń wiejskich, których było 8,5 tys. (8,9%). Niemal co 10 organizacja non-profit 
posiadała status organizacji pożytku publicznego (9,3 tys.). Z kolei podmioty ekonomii społecznej stano-
wiły 99,2% aktywnych organizacji, czyli 94,5 tys. (w tym na dzień 31 grudnia 2020 r. 0,3 tys. jednostek 
znajdowało się na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS). 

Najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i fundacje. W opracowaniu 
przedstawione zostały najważniejsze informacje o sposobie ich tworzenia i funkcjonowania oraz podsta-
wowe różnice między nimi - szczególnie pomocne na starcie działalności społecznej.

1. STOWaRZySZENIa

Każde stowarzyszenie to organizacja, w której najwyższą władzę zawsze mają jego członkowie. Do 
założenia stowarzyszenia zwykłego potrzebne są min. 3 osoby, a do rejestrowego min. 7 osób. Do zało-
żenia stowarzyszenia nie jest potrzebny majątek.

Prawo o stowarzyszeniach rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń, „rejestrowe” i zwykłe. Pomiędzy tymi 
formami są podobieństwa, ale też i różnice. Podstawowa różnica jest taka, że stowarzyszenie rejestrowe 
jest rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a zwykłe są wpisywane do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych prowadzonej przez starostę. Wszystkie stowarzyszenia (rejestrowe i zwykłe) są tworzone przez 
grupę osób (np. przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne zain-
teresowania lub wspólny cel. 

Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia:
n dobrowolność – swoboda tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania 

członków – nikt nie może zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia,
n samorządność – niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł 

wewnętrznych,
n trwałość – stowarzyszenie istnieje niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków 

(pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 7 w stowarzyszeniu rejestrowym i 3 w zwykłym),
n niezarobkowy cel – celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych 

(nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek.
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Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie stowarzyszenia jest ustawa – Prawo o stowarzy-
szeniach. Stowarzyszenie umożliwia realizację prawa do zrzeszania się i gwarantuje równe „bez względu 
na przekonania, prawo czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów 
oraz realizacji indywidualnych zainteresowań” (preambuła ustawy – Prawo o stowarzyszeniach). 

Stowarzyszenie, podobnie jak fundacja, jest organizacją pozarządową zgodnie z definicją zawartą 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jako organizacja pozarządowa podlega 
regulacjom ustawy o działalności pożytku, co w praktyce oznacza, np. możliwość ubiegania się o status 
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) czy korzystania z dotacji od administracji publicznej.

Żeby założyć stowarzyszenie „rejestrowe” trzeba zebrać co najmniej 7 osób – natomiast do założe-
nia stowarzyszenia zwykłego wystarczą 3 osoby. Czasem są to osoby, które na początku prowadziły 
działalność społeczną jako grupa nieformalna, ale łatwiej jest prowadzić pewne działania jako stowarzy-
szenie zarejestrowane w KRS, czy zgłoszenie tej działalności do starosty w przypadku stowarzyszenia 
zwykłego.

1.1. STOWaRZySZENIE ZWykłE

Stowarzyszenie zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia, które nie ma osobowości prawnej. 
Nie trzeba rejestrować go w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a wyłącznie w urzędzie (w starostwie). 

Działanie stowarzyszeń zwykłych reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzysze-
niach. Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowa-
nego w KRS. By je powołać wystarczą już trzy osoby – pełnoletnie, posiadające obywatelstwo pol-
skie i niepozbawione praw publicznych, które uchwalają regulamin działania i wybiorą spośród siebie 
przedstawiciela lub zarząd. Następnie składają wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do 
właściwego wydziału w starostwie powiatowym (może to być wydział spraw obywatelskich albo wydział 
spraw społecznych, w zależności od organizacji pracy urzędu). Jeśli starosta nie ma uwag i zastrzeżeń 
wobec celu powstania stowarzyszenia oraz złożonych dokumentów, wpisuje stowarzyszenie zwykłe do 
ewidencji. Ma na to 7 dni od dnia wpłynięcia dokumentów.

Osoby prawne takie jak firmy, spółki czy inne organizacje pozarządowe nie mogą być założycielami 
stowarzyszenia zwykłego; nie mogą być również członkami takiej organizacji, ponieważ w stowarzysze-
niu zwykłym mogą zrzeszać się jedynie osoby fizyczne.

Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe decydują o jego nazwie i celu działalności, określają sie-
dzibę stowarzyszenia i teren jego działania. Wybierają także swojego przedstawiciela lub zarząd, który 
będzie uprawniony do reprezentowania członków tego stowarzyszenia wobec urzędu i innych podmio-
tów. Przedstawiciel (lub zarząd) podlega jednak pewnym ograniczeniom w reprezentowaniu stowarzy-
szenia – w sprawach przekraczających zwykły zarząd, na dokonanie danej czynności zgodę i pełnomoc-
nictwo powinni wyrazić zgodę wszyscy członkowie. 

Stowarzyszenia zwykłe działają w oparciu o regulamin działalności, który jest jego najważniejszym 
dokumentem (odpowiednik statutu w stowarzyszeniach i fundacjach). Mogą zaciągać zobowiązania, po-
zywać i być pozywane (ale zgodnie z orzecznictwem sądu, jeśli stowarzyszenie zwykłe chce wnieść 
sprawę do sądu, to wszyscy członkowie muszą w tej sprawie udzielić stosownego pełnomocnictwa, gdyż 
taka czynność jest uznawana jako „przekroczenie zwykłego zarządu”). 



Fundacje i stowarzyszenia przyjazne ekonomii społecznej

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2022 r.6

Stowarzyszenia zwykłe mogą też korzystać z różnych źródeł finansowania, którymi są: składki człon-
kowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczna (zbiórki pu-
bliczne) oraz dotacje. Mogą również starać się o status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Stowarzyszenie zwykłe nie może:
n prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego,
n prowadzić działalności gospodarczej,
n zrzeszać osób prawnych,
n tworzyć oddziałów,
n łączyć się w związki stowarzyszeń.

Stowarzyszenie zwykłe podlega ponadto określonym obowiązkom. Musi mieć numery NIP i REGON 
oraz musi prowadzić księgowość: pełną lub uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Musi składać 
do urzędu skarbowego deklarację dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8). Ponadto 
stowarzyszenia zwykłe prowadzące pełną księgowość muszą też sporządzać i składać sprawozdanie 
finansowe.

Decydując się na założenie stowarzyszenia zwykłego należy wziąć pod uwagę, że za zobowiązania 
(długi) stowarzyszenia zwykłego solidarnie odpowiadają wszyscy członkowie ze swojego majątku oso-
bistego (odpowiedzialność ta powstaje, jeśli organizacja nie ma majątku, z którego można spłacić dług). 
Nie ma takiej zasady w stowarzyszeniu rejestrowym, gdzie co do zasady długi organizacji są spłacane 
z majątku organizacji, a nie jej członków.

1.2. STOWaRZySZENIE „REjESTROWE”

Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodo-
wych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jed-
na z najczęstszych form prowadzenia działalności społecznej w Polsce. Stowarzyszenie ma osobowość 
prawną, jest reprezentowane przez zarząd.

O tym, jaką formę stowarzyszenia wybrać – decydują jego założyciele, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim to, czym i jak chcą się zajmować. 

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS powołuje co najmniej 7 osób. Musi ono posiadać zarząd i or-
gan kontroli wewnętrznej (zazwyczaj nazywany komisją rewizyjną).

Założenie stowarzyszenia – krok po kroku:
n spotkanie co najmniej 7 osób (to przyszli członkowie stowarzyszenia) wokół wspólnego pomysłu,
n projekt statutu – zazwyczaj pisze go tzw. grupa robocza najbardziej zaangażowanych osób,
n zebranie założycielskie – powołanie stowarzyszenia, przyjęcie statutu, wybór władz,
n przygotowanie dokumentów potrzebnych do rejestracji w KRS,
n złożenie dokumentów do KRS.

Wniosek o rejestrację w KRS, jeśli nie budzi wątpliwości, powinien być rozpatrzony w ciągu 7 dni, ale 
praktyka pokazuje, że najczęściej trwa to znacznie dłużej. 
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Wraz z rejestracją w KRS stowarzyszenie uzyskuje nr NIP i REGON. Po zarejestrowaniu należy jesz-
cze złożyć w urzędzie skarbowym tzw. zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-8. Zdecydowana 
większość stowarzyszeń będzie też potrzebowała rachunku bankowego, który prędzej czy później też za-
zwyczaj należy założyć (dane dotyczące rachunku bankowego również podaje się w formularzu NIP-8). 

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS ma dużo więcej różnych możliwości niż stowarzyszenie zwy-
kłe. Może prowadzić bardzo szeroką działalność statutową (czyli działalność społeczną sformułowaną 
w statucie jako cel działania organizacji), która może być prowadzona w formie nieodpłatnej i odpłatnej 
działalności pożytku publicznego. Dodatkowo może uruchomić działalność gospodarczą, która służy 
pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe.

Stowarzyszenie rejestrowe może prowadzić działalność akcyjną, opierając się na pracy społecznej 
członków i wolontariuszy, ale może też być stale działającą organizacją, mającą biuro i zespół pracow-
ników.

Poważnym atutem stowarzyszenia rejestrowego jest szeroki wachlarz możliwości pozyskiwania 
funduszy na działalność. Oprócz działalności zarobkowej (odpłatnej działalności pożytku publicznego 
i działalności gospodarczej), może przyjmować darowizny, ubiegać się o dotacje od administracji pu-
blicznej, organizować zbiórki publiczne, przyjmować spadki czy 1%.

Stowarzyszenie podlega wielu różnym obowiązkom, w tym sprawozdawczym, tak jak każdy inny pod-
miot prawny.

Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną, co m.in. oznacza ograniczenie odpowie-
dzialności członków za zobowiązania stowarzyszenia.

Obecnie jest już możliwe „przerejestrowanie” stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestro-
wane w KRS. Odwrotna sytuacja (zamiana rejestrowego w zwykłe) nie jest możliwa. Nie można też 
przekształcić stowarzyszenia w fundację, ani fundacji w stowarzyszenie.

1.3. NajWażNIEjSZE PluSy I MINuSy PROWaDZENIa DZIałalNOŚCI
W fORMIE STOWaRZySZENIa

PLUSY MINUSY

Składki członkowskie jako ważne źródło przycho-
dów, którym można dowolnie rozporządzać.

Możliwe trudności ze zgromadzeniem 7 osób – zało-
życieli stowarzyszenia.

Możliwość prowadzenia działalności ekonomicznej 
(odpłatnej działalności pożytku publicznego, działal-
ności gospodarczej).

Obowiązek utworzenia organu kontrolującego – ko-
misji rewizyjnej.

Brak opłaty za rejestrację stowarzyszenia oraz za 
wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym, o ile podmiot nie prowadzi działalności gospo-
darczej.

Możliwe trudności z ustaleniem optymalnej wyso-
kości składki członkowskiej (zbyt wysoka utrudni 
egzekwowanie płatności, zbyt niska nie umożliwi 
finansowania działań).

Brak obowiązku składania corocznego sprawozda-
nia merytorycznego.

Trudności związane z zarządzeniem w przypadku 
wieloosobowego zarządu złożonego z osób, które 
nierównomiernie angażują się w działania stowarzy-
szenia.
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2. fuNDaCjE

Fundacja, obok stowarzyszenia, jest drugą pod względem popularności formą prawną organizacji 
pozarządowych. Fundację zakłada fundator (lub fundatorzy). Może być nim każdy pełnoletni obywatel, 
niekoniecznie polski, ale także osoba prawna, czyli na przykład firma albo szkoła wyższa. Niezbędnym 
elementem do jej założenia jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony, społecznie 
lub gospodarczo użyteczny cel. Fundacja podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Po 
dokonaniu rejestracji fundacja uzyskuje osobowość prawną.

Pierwszym formalnym krokiem jest złożenie przez fundatora oświadczenia woli o ustanowieniu fun-
dacji. Takie oświadczenie musi być złożone w akcie notarialnym (przed notariuszem) lub w testamencie. 
Jednak fundacja uzyskuje osobowość prawną i możliwość działania dopiero po zarejestrowaniu w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Istotą fundacji jest istnienie majątku przeznaczonego przez fundatora na publicznie użyteczny cel. 
Opiekę nad majątkiem oraz odpowiedzialność za realizację celów przejmuje zarząd – po zarejestrowaniu 
fundacji w KRS.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie fundacji jest Ustawa o fundacjach. Zawiera 
ona stosunkowo niewiele zapisów i daje bardzo dużą swobodę w zakresie konstruowania statutu, 
w oparciu o który fundacja działa. W statucie są opisane najważniejsze informacje o fundacji – m.in. 
o tym, jakie ma ona organy władzy, ile osób musi w nich być, jak wygląda kwestia sprawowania 
władzy i podejmowania decyzji, kto dokonuje wyboru osób zasiadających we władzach fundacji. Co 
do zasady statut jest ustanawiany przez fundatora, co daje mu bardzo duży wpływ na to, jak fundacja 
będzie funkcjonować.

Fundacja jest organizacją pozarządową, zgodnie z definicją ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, co oznacza m.in, że może uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) 
i otrzymywać dotacje. Ma charakter niedochodowy – jej majątek jest przeznaczany wyłącznie do realiza-
cji celów, dla których fundacja została ustanowiona, a nie podlega podziałowi między członków władz 
czy fundatora.

Ustawa o fundacjach wskazuje, że fundacja musi mieć zarząd. Nie ma obowiązku posiadania innych 
organów władz, ale może je mieć. O tym, ile osób będzie w zarządzie i kto je wybiera decydują zapisy 
statutu. Fundacja nie ma członków. Co do zasady najwyższą władzę w fundacji ma zarząd, ale statut 
danej fundacji może też przewidzieć inne organy, które mają wpływ na działanie zarządu.

2.1. RóżNICE MIęDZy STOWaRZySZENIEM REjESTROWyM I fuNDaCją

Poniższej przedstawiono podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem i fundacją. Te formy 
prawne różnią się w sposób zasadniczy, choć w praktyce ich działalność może być zbliżona.
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Stowarzyszenie zarejestrowane fundacja

Założyciele 
i członkowie

• min. 7 założycieli (osoby fizyczne)oby-
watele polscy (cudzoziemcy na wyjątko-
wych zasadach)

• osoby mające pełną zdolność do czyn-
ności prawnych

• osoba prawna – jedynie jako członek 
wspierający, nie ma prawa głosu na po-
siedzeniach organów stowarzyszenia

• fundator/założyciel – jeden lub wielu (osoby praw-
ne lub fizyczne)

• nie ma znaczenia obywatelstwo oraz miejsce za-
mieszkania

• nie występuje pojęcie „członkostwa”

Władze • walne zebranie członków
• komisja rewizyjna
• zarząd

• zarząd
• organ kontroli wewnętrznej (rada fundacji, rada 

nadzorcza, komisja rewizyjna) – nieobowiązkowo

Majątek
i źródła
finansowania

Na etapie tworzenia majątek nie jest po-
trzebny (to ludzie stanowią „kapitał”).

Podstawą działania fundacji jest majątek, w który 
fundację wyposaża fundator – tzw. fundusz założy-
cielski ustanowiony przez fundatora (pieniądze jak 
i ruchomości oraz nieruchomości).
Odrębny fundusz w wysokości min. 1000 zł przezna-
cza się na działalność gospodarczą.

Źródła
finansowania

• administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
• organizacje grantodawcze
• osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
• własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)

• składki członkowskie 

Księgowość • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
• rachunkowe wyodrębnienie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz 

działalności gospodarczej
• w niektórych sytuacjach można wybrać prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów 

i kosztów.

Podatki, ulgi
i zwolnienia

• obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych
• możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie 

o podatku dochodowym od osób prawnych

Sprawozdaw-
czość,
kontrola

• organem kontroli zewnętrznej i nadzoru 
jest starosta powiatu, na terenie którego 
mieści się siedziba stowarzyszenia

• brak corocznych obowiązków sprawoz-
dawczych z prowadzonej działalności 
statutowej (sprawozdanie merytorycz-
ne)

• coroczny obowiązek składania CIT-8 do 
urzędu skarbowego

• coroczny obowiązek składania spra-
wozdania finansowego – dla stowarzy-
szeń, które nie prowadzą uproszczonej 
ewidencji przychodów i kosztów (tylko 
tzw. pełną księgowość). 

• organem kontroli zewnętrznej i nadzoru są: minister 
właściwy dla danej fundacji (wskazany w statucie 
przez fundatora – zwykle skojarzony z planowany-
mi obszarami działań fundacji) i starosta powiatu, 
na terenie którego mieści się siedziba fundacji,

• coroczny obowiązek sprawozdawczy z prowadzo-
nej działalności wobec ministra wskazanego przez 
fundatora jako organ nadzoru (sprawozdanie mery-
toryczne),

• coroczny obowiązek składania CIT-8 do urzędu 
skarbowego,

• coroczny obowiązek składania sprawozdania 
finansowego – dla fundacji, które nie prowadzą 
uproszonej ewidencji przychodów i kosztów.
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3. fuNDaCjE I STOWaRZySZENIa – DObRE PRakTykI

3.1. fuNDaCja INNOWaCja Z Ełku

 „Poszukiwanie nowych rozwiązań na stare problemy” to jej misja, cel i filozofia działania w jednym. 
Fundację utworzono w 2020 roku w Ełku. W swoich działaniach fundacja kieruje się wartościami po-
szanowania różnorodności, ludzi i ich rozwoju, dbaniem o najbliższe jak i najdalsze otoczenie. Chce, by 
świat choć w małym stopniu był dzięki ich działaniom lepszy. 

#SocialCafe i # SocialCoffee to pierwsze przedsięwzię-
cie Fundacji Innowacja. To pierwsza w Polsce mobilna ka-
wiarnia w formie rikszy. Jej wyjątkowość polega na tym, że 
jest Przedsiębiorstwem Społecznym. To znaczy, że zyski nie 
są najważniejsze. To przede wszystkim nauka i włączanie 
różnych ludzi na rynek pracy. Zysk przekazuje na działania 
społeczne, charytatywne, edukacyjne, animujące społecz-
ności lokalne i wspierające osoby w wyjątkowej sytuacji. 

„Produkcja muzyki i inżynieria dźwięku” to projekt, do 
którego zostali zaproszeni przez Cyd-a – twórcę, producenta 
i wydawcę muzycznego w jednej osobie. Dzięki projektowi 
w jednym miejscu spotkały się różnorodne środowiska twór-

cze zainteresowane dźwiękiem, realizacją, obrazem oraz wydawaniem muzyki. Poza warsztatami został 
wydany materiał na winylu. Projekt został zrealizowany przez grupę nieformalną i otrzymał wsparcie 
w ramach działań projektu Regranting „Ełk, tu działam” 2020, Stowarzyszenia Adelfi i był współfinan-
sowany z budżetu miasta Ełk.

„Porozmawiajmy o tym o czym mówi się szeptem” to projekt, który połączył w sobie wystawę 
prac malarskich młodej, utalentowanej artystki Anny Harasim z warsztatami dla młodzieży, dorosłych 
i seniorów. Daną wystawą i warsztatami autorka chciała zachęcić uczestników do rozmowy: do rozmowy 
o sprawach trudnych, jak i do wyrażenia siebie, swoich uczuć, emocji za pomocą koloru, faktury, obrazu. 
Projekt został zrealizowany przez grupę nieformalną i otrzymał wsparcie w ramach działań projektu 
Regranting „Ełk, tu działam” 2020, Stowarzyszenia Adelfi i był współfinansowany z budżetu miasta Ełk.
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Projekt „Czas na konieczki” ma na celu wsparcie mieszkańców osiedla Konieczki w Ełku poprzez 
realizację wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt „akademia Pozytywnych Zmian”, którego celem jest świadczenie wysokiej jakości usług 
społecznych oraz wzrost aktywności społecznej mieszkańców Ełku.

3.2. fuNDaCja PROjEkT aRChE Z WyDMIN

„#WiemŻeWarto – Wiemy, że warto rozwijać pasje i realizować marzenia. Jako Fundacja Projekt 
Arche tworzymy przestrzeń ludzi z pasją” – to motto Fundacji, która powstała w 2014 roku. Działa w prze-
strzeni ekonomii społecznej i robi wszystko, by ta forma zaangażowania społecznego była zauważona 
i praktykowana przez wielu. 

Fundacja Projekt Arche, która jest nie tylko podmiotem ekonomii społecznej, ale również dokłada 
wszelkich możliwych starań, żeby ją popularyzować w Polsce. Organizuje różne wydarzenia, np. Mi-
strzowie świata z Ekonomią społeczną, ekonomia społeczna nie taka straszna, miniserial o wartościach 
#WiemŻeWarto czy kręcąc filmy animowane „Arczi – przygody z ekonomią społeczną”. 

W przypadku Fundacji z Wydmin strzałem w dziesiątkę okazał się houseboat – pływający domek. 
Fundacja kupiła go cztery lata temu, pozyskując na to m.in. środki z RPO Warmia i Mazury 2014-2020 
i od sponsorów. Od połowy kwietnia do połowy października, oczywiście w zależności od pogody, czar-
teruje houseboat turystom, a dochód z tego przeznacza na cele społeczne. 

Pływający domek z Wydmin znalazł uznanie nie tylko wśród turystów, ale okazał się też najciekaw-
szą atrakcją Dni Otwartych Funduszy Europejskich w 2019 roku. Mazurski houseboat zwyciężył również 
w plebiscycie „Pytania na śniadanie”, w którym głosowali widzowie programu. Doceniony został pomysł, 
ale też idea, bo cały dochód z czarteru przeznaczany jest na cele społeczne fundacji, m.in. na zatrudnie-
nie bezrobotnych oraz pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. O pływającym domku fundacji 
rozpisywały się gazety, pokazywały go różne telewizje.
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Fundacja angażuje się w pomoc charytatywną. Pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. Robią to zarówno poprzez bezpośrednią pomoc materialną, jak również angażując środki finan-
sowane na pomoc tym, którzy potrzebują wsparcia. Jak mówi Prezes Kamil Purłan: jest kryzys i trzeba na 
niego szybko reagować, tak jak choćby w związku z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną w Ukrainie. 

Pomoc osobom bezdomnym – w ramach przeprowadzonych warsztatów w Międzynarodowy Dzień 
Pizzy mieszkańcy zrobili ok. 150 sztuk pizzy, które trafiły do podopiecznych Stowarzyszenia MONAR – 
Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w Ełku oraz do osób przebywających w Ogrzewalni im. Św. 
Ojca Pio prowadzonej przez Caritas Diecezji Ełckiej. 

akcja Mikołaj – Święty Mikołaj podarował świąteczne paczki wszystkim pensjonariuszom i całemu 
personelowi Domu Pomocy Społecznej w Wydminach. Wcześniej dostarczył do DPS 3168 butelek wody 
mineralnej i 837 sztuk soku. 

Pomoc podczas pandemii COVID-19 – Fundacja przygo-
towała specjalne pakiety, zawierające maseczki wielokrotnego 
użytku, płyn do dezynfekcji rąk, list od fundacji (m.in. podano 
dane kontaktowe do fundacji oraz telefon do psychoterapeuty, 
który może mieszkańcom udzielać bezpłatnych porad/rozmów). 
W sumie zakupili 1400 litrów płynu do dezynfekcji i 1500 mase-
czek wielokrotnego użytku. Materiały nieodpłatnie przekazano 
m.in. mieszkańcom gminy Wydminy, szpitalowi w Ełku, ZPEW 
w Gołdapi, DPS w Wydminach.

Fundacja wspiera mieszkańców regionu poprzez warsztaty 
oraz doradztwo specjalistyczne, pokaz i warsztaty z carvingu 
z Wicemistrzem Świata, warsztaty zielarskie.

3.3. EłCkIE STOWaRZySZENIE akTyWNyCh STOPa

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, 
a także integracja sektora pozarządowego.

Od 2005 roku zmienia ono bliższe i dalsze otoczenie. Stowarzyszenie tworzą eksperci z wieloletnim 
stażem i setkami zrealizowanych inicjatyw. 
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Działania Stowarzyszenia w zakresie:
n wyzwalania społecznej energii – dzieląc się doświadczeniami, prowadząc konkursy grantowe i pro-

gram stypendialny,
n praca w środowiskach wiejskich, dając szansę tym, którzy nie mają łatwego dostępu do kultury, nauki, 

atrakcyjnych i rozwijających zajęć,
n wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy zarówno między organizacjami, instytucjami publicznymi 

jak i lokalnym biznesem,
n wspieranie liderów i całej społeczności wiejskiej – pomoc w działaniu i rozwijaniu współpracy w naj-

bliższym otoczeniu.
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami w ramach porozumień, sieci, federacji oraz ciał 

konsultacyjnych łączących organizacje i instytucje. 

Ełckie Stowarzyszenie aktywnych „STOPa” jest członkiem:
– Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie od 2010 roku 
– Federacji Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie od roku 2013 
– Sieci Organizacji Rozwoju Lokalnego „Herold” od roku 2008
– Sieci Organizacji Młodzieżowych „ATOMY” – od roku 2011 
– Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce.

Programy młodzieżowe: 
n Erasmus+ – wymiany młodzieżowe, obejmujące działania międzynarodowe trwające od 5 do 21 dni;
n KUŹNIA Liderów – program rozwojowy dla młodzieży, umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności 

z zakresu organizowania społeczności lokalnych w szkołach i wokół szkół, diagnozowania problemów 
i potrzeb, aktywizowania i mobilizowania do działania grup rówieśniczych, tworzenia sieci współpracy 
– koalicji i partnerstw lokalnych oraz realizacji inicjatyw;

n Program stypendialny „Przekaż dalej” to odpowiedź na potrzeby młodzieży przez nich zgłoszone. 
Program z założenia dostosowuje się do stypendysty, a nie stypendysta do programu, wspiera kon-
kretne osoby. Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe na rozwój swoich pasji oraz wsparcie men-
torskie, które służy ukierunkowaniu ich rozwoju osobistego. 

Programy grantowe: 
n 
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Program dotacyjny NOWE fIO WaRMIa MaZuRy lOkalNIE 5 jest zadaniem publicznym zleco-
nym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Głów-
nym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji woj. warmińsko-ma-
zurskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie 
publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego 
w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce;

n „Działaj lokalnie” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokal-
nym. Od 2010 roku Stowarzyszenie jest jednym z 77 Ośrodków Działaj Lokalnie. Celem programu jest 
aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Reali-
zacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty 
inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” 
wspierają zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

budowanie lokalnych koalicji: 
n W 2014 r. Stowarzyszenie zostało zaproszone do elitarnego programu Lokalnych Partnerstw Pol-

sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i rozpoczęło pracę nad utworzeniem Lokalnego Partnerstwa 
PAFW w powiecie ełckim. Ełckie Lokalne Partnerstwo PAFW to kilkanaście organizacji i instytu-
cji z powiatu ełckiego, działających na rzecz różnorodności i poszanowania odmienności. Wśród 
działań Partnerstwa znalazły się Przystanki Kulturalno-Społeczne, pokazy filmów zaangażowanych 
społecznie, warsztaty dziennikarskie. Powstał również Teatr Inspiracji, w którym aktorami są pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopomocy i gimnazjaliści z Nowej Wsi Ełckiej. 

n Misją Funduszu Lokalnego jest łączenie różnych środowisk, by wspólnie działać na rzecz poprawy 
jakości życia mieszkańców powiatu ełckiego, w tym pomagać w rozwijaniu pasji jego mieszkań-
ców. Fundusz lokalny to filantropijna organizacja społeczna, której misją jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców obszaru, na którym działa. Zbiera środki finansowe od darczyńców indywidualnych, 
firm i innych instytucji i przekazuje je najczęściej w formie dotacji i stypendiów na finansowanie 
programów społecznych. 

3.4. Stowarzyszenie agroturystyczne „Mazurska kraina” w Giżach

Stowarzyszenie działa od 1998 roku, w listopadzie 2008 roku uzyskało status organizacji pożytku pu-
blicznego. Siedziba organizacji mieści się w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach. Teren działania obej-
muje subregion EGO – powiat olecki, ełcki i gołdapski. Członkowie organizacji to głównie właściciele 
obiektów agroturystycznych i turystycznych. Misją Stowarzyszenia Agroturystycznego Mazurska Kraina 
jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego oraz wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem 
inicjatyw społecznych i gospodarczych. 
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Promocyjne imprezy agroturystyczne organizowane przez Stowarzyszenie: 
n „NA WÓJTOWEJ ROLI” – impreza odbywała się w latach 2000- 2003 przy współpracy Stowarzysze-

nia Twórców Ludowych Mazur i Suwalszczyzny; 
n „SPOTKANIA AGROTURYSTYCZNE” – trzydniowa impreza ze spływami kajakowymi, festynem 

i biesiadą agroturystyczną;
n „ŚWIĘTO MLEKA” – cykliczna impreza pod patronatem Starosty Powiatu Oleckiego. 

Zrealizowane projekty:
n SZLAKI TURYSTYCZNE POWIATU OLECKIEGO (wydano mapę turystyczną powiatu oleckiego);
n W TURYSTYCE TWOJA PRZYSZŁOŚĆ (projekt skierowany był do uczniów gimnazjum, którzy pro-

mowali gminę Świętajno w szkołach w Warszawie, Wołominie i Ostrołęce); 
n TWORZENIE REGIONALNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO (kurs kulinarny, prezentacja kuch-

ni w Kelme na Litwie, dożynki międzygminne w Świętajnie). Efektem projektu było utworzenie Koła 
Giżowskich Bab; 

n DLA SIEBIE I DLA INNYCH (projekt skierowany był do dzieci i młodzieży z Giż, Dudek i Orzechówka 
i obejmował: warsztaty teatralne; zajęcia komputerowe; 

n CIEKAWIEJ W RAMACH KONKURSU „PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI” (wyjazd na Piękną Górę, 
zajęcia taneczne, turniej tenisowy, turniej warcabowy);

n INTEGRACYJNE TWORZENIE „MLECZNEJ WSI” (kurs kulinarny – produkty na bazie mleka, wy-
cieczka do OSM, I Powiatowe Święto Mleka);

n WIEDZA I AKTYWNOŚĆ NASZĄ SZANSĄ (celem projektu było stworzenie dostępu do internetu 
w świetlicy wiejskiej w Giżach oraz pomoc młodzieży szkolnej w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu 
zainteresowań); 
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n UCZ SIĘ PROMOWAĆ SWOJĄ GMINĘ (wydanie przewodnika po gminie Świętajno); 
n TRZY WSIE TEMATYCZNE (zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności trzech wsi: Giże, Wronki, 

Cichy; imprezy: Święto Mleka w Giżach, Dni Cichego, Święto Lasu we Wronkach). 
Stowarzyszenia i fundacje to najczęściej wybierane formy działalności społecznej. Są też jednak inne 

możliwości – inne formy organizacji. Można też prowadzić działalność niesformalizowaną jako grupy nie-
formalne, kluby sportowe, komitety społeczne, rady rodziców, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń 
wiejskich, związki zawodowe.

Literatura, źródła informacji:
- https://poradnik.ngo.pl
- https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-

-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-
podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2020-r-wyniki-wstep-
ne,3,9.html

- https://innowacja.org
- https://projektarche.pl/
- https://stopa.org.pl/
- https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Mazurska-Kraina-758412284170178/
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