
Sprawozdanie Fundacji Pokolenia za rok 2007

1. Fundacja Pokolenia z siedzibą w Pelplinie, powiat tczewski, województwo 
pomorskie.

• Adres Fundacji Pokolenia
      ul. J. Wybickiego 14; 83-130 Pelplin
• Biuro:

ul. Kościelna 6/7; 83-110 Tczew
• Wpis do KRS - 02.08. 2002r. nr 0000125212
• REGON  192770750
• NIP 593-23-43-037
• Zarząd Fundacji Pokolenia: jednoosobowy

Prezes Zarządu Fundacji Pokolenia
      Waja Jabłonowska
      ul. H. Sienkiewicza 2/4
      83-130 Pelplin
• Rada Fundacji Pokolenia: pięcioosobowa  
      Grzegorz Gola, PESEL: 65020201815,
      Grzegorz Schramke, PESEL: 78030712051,
      Karol Schramke, PESEL: 75041911176,
      Paweł Kończewski, PESEL: 77100406733,
      Waja Jabłonowska, PESEL: 61121100101.

 Celem Fundacji Pokolenia jest działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie: 
1. zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami Europy; 
2. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3.  upowszechniania idei samorządności i samorządu; 
4.  sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki; 

5. wspierania rozwoju kultury mniejszości  narodowych i grup etnicznych 
zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej;

6. wspierania rozwoju przedsiębiorczości;
7.  przeciwdziałania bezrobociu;
8.  zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
9.  promowanie i wspomaganie edukacji.

2. Przedmiot działalności statutowej :

a/ działalność statutowa nieodpłatna 
    Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z  
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji  
Działalności (PKD) jest:

1. wydawanie książek 22.11.Z;
2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z;
3. pozostała działalność wydawnicza 22.15.Z;
4. wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z;
5. działalność związana z informatyką, pozostała 72.60.Z 
6. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i  

społecznych 73.20.I;
7. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.A;
8. reklama 74.40.Z



9. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej  
niesklasyfikowane 80.42.B;

10. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
91.33.Z;

11. rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z;
12. projekcja filmów 92.13.Z;
13. działalność galerii i salonów wystawienniczych 92.31.E;
14. działalność domów i ośrodków kultury 92.31.F;
15. pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 92.34.Z;
16. pomoc społeczna bez zakwaterowania 85 32 C.

b/ działalność statutowa odpłatna 
    Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z  
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji  
Działalności (PKD) jest:

1. wydawanie książek 22.11.Z;
2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z;
3. pozostała działalność wydawnicza 22.15.Z;
4. składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich 22.24.Z;
5. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała 22.25.Z;
6. reprodukcja nagrań wideo 22.32.Z;
7. reprodukcja komputerowych nośników informacji 22.33.Z;
8. pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.12.Z;
9. wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z
10. działalność związana z informatyką, pozostała 72.60.Z 
11. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.A;
12.  reklama 74.40.Z
13. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi 74.83.Z;
14. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej  

niesklasyfikowane 80.42.B;
15. produkcja filmów i nagrań wideo 92.11.Z;
16. rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z;
17. działalność galerii i salonów wystawienniczych 92.31.E;
18. działalność domów i ośrodków kultury 92.31.F;
19. pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 92.34.Z.

  
3. jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw ,
b) przedmiot działalności gospodarczej 

  Nie dotyczy

4. Opis działalności prowadzonej w roku 2007.

Podstawowym zadaniem Fundacji Pokolenia jest wspieranie organizacji pozarządowych oraz 
społecznych inicjatyw lokalnych.

Przy Fundacji działają grupy nieformalne:
Tczewskie Centrum Wolontariatu
Młodzieżowa Rada Powiatu Tczewskiego
Alternatywne Centrum Kultury „Zebra”
13 młodzieżowych zespołów muzycznych



Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk

Zrealizowane projekty w 2007 roku:

- „Działaj Lokalnie V” II konkurs (Lokalna Organizacja Grantowa) – Celem konkursu jest 
aktywizowanie lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania 
potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości. W ramach 
konkursu przyznano 19 dotacji na projekty, które wynikają z potrzeb danej społeczności 
partnerzy samorządowi: Gmina Morzeszczyn, Miasto i Gmina Gniew, Gmina Subkowy, 
Gmina i Miasto Pelplin, Gmina Tczew, Bank Spółdzielczy w Tczewie, Skanska NDI– 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Budżet 
projektu: 71 000,00 zł Dofinansowanie z Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce: 46 000,00 
zł.

- SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006. Działanie 2.7 Pilotażowego Programu Leader + II Schemat –
koordynacja i prowadzenie biura projektu LGD „Wstęga Kociewia”.

WROTKI – Wzmocnienie Roli Organizacji Trzeciego Sektora na Kociewiu
Celem projektu było zwiększenie udziału lokalnych organizacji pozarządowych w realizacji 
zadań publicznych i uzgadnianiu polityk publicznych poprzez rozwój potencjału organizacji 
pozarządowych. W ramach projektu odbyły się 4 szkolenia wyjazdowe: z negocjacji, 
planowania i zarządzania projektem oraz jedno stacjonarne ze źródeł finansowania inicjatyw 
społecznych. Projekt został finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Budżet projektu: 65 730,36 zł  z tego sfinansowane z dotacji: 48 966,92 zł 

Realizowane projekty w 2007 roku (realizowane w 2006, ale z kontynuacją w 2007):

- Edukacja Rozwojowa i inicjatywy społeczne formą aktywizacji młodzieży - Projekt 
zakłada stworzenie i przeprowadzenie w wybranych, chętnych szkołach innowacyjnego 
programu edukacji obywatelskiej. Projekt ma charakter modelowy i dzięki przeprowadzanym 
w trakcie jego trwania badaniom aktywności obywatelskiej młodzieży rozpoznane zostaną 
problemy młodzieży, co ułatwi ich rozwiązywanie. W wyniku szkoleń z dziedziny 
wolontariatu oraz opracowanej broszury informacyjnej młodzież uzyska informację na temat 
wolontariatu oraz listę dostępnych miejsc, w których można odbyć praktyki wolontarystyczne 
w województwie pomorskim. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich – w trakcie realizacji. Budżet projektu: 108 576 zł. Dofinansowanie MPiPS: 
75 616 zł

- Pracownia Umiejętności IV– lokalny konkurs grantowy dla młodzieży z powiatu 
Tczewskiego. (Lokalny Koordynator Grantowy III Edycji Konkursu) Program ma na celu 
wspieranie inicjatyw młodzieżowych, tworzenie współpracy miedzy młodzieżą a dorosłymi, 
edukację młodzieży z zakresu budowania projektów, poszukiwania partnerów do ich 
realizacji oraz efektywnej pracy w zespole. W ramach projektu dofinansowano 20 inicjatyw 
młodzieżowych, zorganizowano 7 szkoleń dotyczących tworzenia projektów w pięciu 
gminach Powiatu Tczewskiego oraz szkolenia z zarządzania projektem, prowadzenia 

dokumentacji projektowej i sporządzania raportu końcowego. Projekt jest finansowany przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z 



o.o. 20 000,00 zł oraz przy wsparciu lokalnych sponsorów 25 250,00 zł. Budżet projektu: 
52 810,00 zł.

- Budowanie reprezentacji młodzieży z Powiatu Tczewskiego. Celem projektu jest 
utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Tczewskiego, która będzie działała na rzecz 
młodzieży powiatu. W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzono 
wybory reprezentantów do Młodzieżowej Rady Powiatu. Grupa została przeszkolona z 
zakresu kompetencji i zadań samorządów terytorialnych i uczestniczyła w warsztatach 
rozwijających umiejętności interpersonalne. Odbyło się seminarium m.in. z udziałem 
przedstawicieli innych Młodzieżowych Rad Powiatu z innych regionów. Projekt jest 
finansowany w ramach małych grantów Banku Światowego. Partnerem projektu jest Rada 
Powiatu Tczewskiego. Budżet: 21 684,77. Dofinansowanie Banku Światowego: 11 446,54.

- Pracownia Młodych Innowatorów – realizowany przez grupę młodzieżową – Młodzi 
innowatorzy z Powiatu Tczewskiego. Celem projektu jest zorganizowanie lokalnej kampanii 
promocyjnej Pracowni Umiejętności, zwiększenie wiedzy na temat konkursu Pracownia 
Umiejętności wśród młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania w realizację konkursu, 
podniesienie jakości wniosków składanych do konkursu Pracownia Umiejętności oraz 
zachęcanie młodych ludzi do udziału w Pracowni Umiejętności poprzez zmniejszenie barier 
biurokratycznych na etapie aplikacji. Projekt finansowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce przy współpracy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. 1 000,00 zł oraz 
przy wsparciu lokalnych sponsorów 200,00 zł. Budżet projektu: 1 200,00 zł.

- Internet od Kuchni - projekt realizowany w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa 
w partnerstwie z Gminą Morzeszczyn. 
Celem projektu była aktywizacja gospodarcza kobiet zamieszkałych na obszarach wiejskich z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. W ramach projektu 
uruchomione zostało 4 świetlic komputerowych z dostępem do Internetu. W ramach projektu 
przeprowadzonych zostało szereg szkoleń i warsztatów podnoszących szanse mieszkańców na 
rynku pracy: podstawy obsługi komputera, szkolenie dotyczące e-handlu, tworzenia i 
administrowania stron www, szkolenie z prowadzenia internetowej działalności gospodarczej 
oraz szkolenia nastawione na wzmacnianie aktywności obywatelskiej, pozyskiwania środków 
i działalności organizacji pozarządowych. Dla każdej ze świetlic została także założona strona 
internetowa, która jest prowadzona i aktualizowana samodzielnie przez mieszkańców. Projekt 
uwzględniał strategię GENDER czyli zachęcał do działań ukierunkowanych na 
wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn na obszarach wiejskich.
Kwota dotacji: 35 949 zł

- Wsparcie Alternatywnego Centrum Kultury „Zebra” – projektu mającego na celu 
stworzenie dogodnego miejsca dla rozwoju kulturalnego młodzieży, a także pobudzenie jej do 
aktywnego działania, zwiększenie poziomu integracji środowiska młodzieżowego z terenu 
Tczewa i okolic, zapewnienie możliwości atrakcyjnej i niekonwencjonalnej formy spędzania 
czasu wolnego, Centrum dostępne jest dla każdej zainteresowanej osoby bez względu na 
sytuację materialną czy też społeczną. W centrum prowadzone są warsztaty, organizowane 
wystawy i projekcje filmów. Finansowany przez Narodową Agencja Programu Młodzież . 
Kwota dotacji: 11659,50 zł

- Pomorska Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu - zorganizowana przez Fundację 
Pokolenia, Fundację Filantropijną Projekt, we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w 



Polsce.  Konferencja odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej pod patronatem Marszałka 
Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego, Kanclerza Loży Gdańskiej Business Centre 
Club Macieja Dobrzynieckiego
Celem konferencji było przedstawienie dobrych praktyk dotyczące współpracy Biznesu z III 
sektorem. Odbyła się dyskusja panelowa na temat budowania przyjaznego środowiska dla 
rozwoju biznesu, roli strategii CSR i PR w firmach, form współpracy biznesu z organizacjami 
pozarządowymi. Ponadto przedstawiono korzyści współpracy biznesu z organizacjami 
pozarządowymi w kontekście wdrażania projektów finansowanych z Funduszy 
Strukturalnych oraz zwrócono uwagę na rolę samorządu terytorialnego jako katalizatora 
współpracy międzysektorowej. Kwota dotacji: 7000,00 zł, Budżet konferencji: 10 600,00 zł

5. informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej

6. odpisy uchwał Zarządu w załączeniu

7. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów

Darowizny: 0,00 zł

Przychody finansowe: 3381,09

Przychody określone statutem: 905 840,26

8. Informacje o poniesionych kosztach na:

a) Koszty statutowe

Świadczenia pieniężne: 0,00

Zużycie materiałów: 214 801,84

Usługi obce: 243 598,30

Wynagrodzenia: 179 333,33

Narzuty na wynagrodzenia: 33 042,61

Amortyzacja: 29 594,14

Pozostałe: 101 730,00

c) Pozostałe koszty: 0,00

9) dane o:

a) w fundacji było zatrudnionych:



Fundacja zatrudniała 6 pracowników: Pracownik administracyjny( 01-13 lipca 2007 -2 
pracowników administracyjnych), 2 Koordynatorów projektów, Kierownik biura, 
Dyrektora Biura LGD Wstęga Kociewia, Księgowa, 2 Stażystów. Realizowanie działań 
opiera się jednak głównie na wolontariacie i specjalistach działających na umowę o dzieło.

b) Łączna Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 70 663,30 zł

c) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
Zarządu: 1000,58 zł netto

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło:  108 669,93 zł. 

udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, 
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem 
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: Fundacja nie udzieliła pożyczek

e) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank 
Spółdzielczy w Tczewie: 49 610,65
f) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Fundacja nie posiada 
obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego

g) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na ich nabycie: Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2007 roku.

h) Nabytych pozostałych środkach trwałych: Fundacja nie nabyła środków 
trwałych w 2007

i) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
wartość aktywów łącznie: 165 145,22
wartość zobowiązań: 40 023,07

10. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Deklaracje Podatkowe: PIT-4 R, VAT 7 x 12, CIT-8,CIT8/0 (Bilans, Rachunek wyników, 
Informacja dodatkowa), DN-1
Fundacja posiada zobowiązanie podatkowe podatku od nieruchomości w wysokości: 
7626,00. Fundacja wystąpiła do Urzędu Miasta Tczewa z wnioskiem o umorzenie 
powyższej zaległości. Umorzenie nastąpiło w styczniu 2008 r.

11. W Fundacji w okresie sprawozdawczym przeprowadzano kontrolę przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdzone nieprawidłowości zostały skorygowane. 




