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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina PELPLIN

Powiat TCZEWSKI

Ulica Nr domu 31 Nr lokalu 

Miejscowość JANISZEWKO Kod pocztowy 83-130 Poczta PELPLIN Nr telefonu 583524546

Nr faksu E-mail biuro@fundacjapokolenia.pl Strona www www.fundacjapokolenia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-05-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19277075000000 6. Numer KRS 0000125212

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

Emilia Garska Członkini Zarządu TAK

Paulina Kremer Członkini Zarządu TAK

Artur Rajkowski 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

Joanna Machnicka Członkini Komisji 
rewizyjnej

TAK

Justyna Wołoczko-Żak Członkini Komisji 
rewizyjnej

TAK

Eugenia Pokorska-Sawczuk Członkini Rady Fundacji NIE

Joanna Marć Członkini Rady Fundacji NIE

Józef Golicki Członek Rady Fundacji NIE

Marek Modrzejewski Członek Rady Fundacji NIE

FUNDACJA POKOLENIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji 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 przedsiębiorczości.
7. Przeciwdziałania bezrobociu.
8. Zapobiegania wykluczaniu społecznemu.
9. Promowania i wspomagania edukacji.
10.Rozwoju i obszarów wiejskich.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a. międzynarodowej wymiany młodzieży;
b. szkoleń i działalności edukacyjnej;
c. punktów informacji, wymiany doświadczeń, poradnictwa i wsparcia 
inicjatyw obywatelskich;
d. koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań 
integracyjnych, programów radiowych i telewizyjnych;
e. działalności wydawniczej;
f. działalności naukowo-badawczej;
g. konkursów i stypendiów.
2. Współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, szkołami 
oraz osobami fizycznymi i prawnymi wskazującymi zainteresowanie 
celami Fundacji.
3. Wykorzystanie w swej działalności internetu, filmu, multimediów i 
innych nowoczesnych i innowacyjnych środków przekazu.
4. Wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których 
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz 
z wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla celów 
Fundacji lub dla samej Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Pokolenia realizowała swoje cele poprzez działania w ramach obszarów strategicznych organizacji: 1) aktywność 
obywatelska, 2) włączenie społeczne, 3) ekonomia społeczna.

I. Obszar AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA obejmował realizację następujących przedsięwzięć:

Program "Działaj Lokalnie" - program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundację Pokolenia. Termin realizacji: 01.01.2018 - 28.02.2018 (zakończenie 
edycji X 2017) oraz 01.03.2018 – 31.12.2018 (edycja X 2018). Źródło finansowania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew, Miasto Tczew, Bank 
Spółdzielczy w Tczewie oraz środki własne Fundacji Pokolenia. Cel główny: aktywizacja społeczności lokalnej do działania na 
rzecz dobra wspólnego. Opis głównych działań: kampania informacyjna z serią spotkań informacyjno-konsultacyjno-
szkoleniowych (6 spotkań) oraz konsultacji indywidualnych, nabór wniosków o dofinansowanie lokalnych projektów, 
posiedzenie komisji grantowej i wybór najlepszych projektów, przekazanie środków na realizację inicjatyw, realizacja 
dofinansowanych projektów, szkolenia z prawidłowego realizowania i rozliczania projektów, przygotowanie do Konkurs 
Opowiedz 2018 wraz z warsztatami z obróbki video i tworzenia filmików promocyjnych, dziennikarskimi, fotograficznymi i z 
tworzenia reportaży multimedialnych oraz prowadzenia fanpage ’ów na Facebooku, monitoringi finansowe i merytoryczne 
realizowanych projektów, spotkania sieciujące grantobiorców - realizatorów projektów. Rezultaty: 6 spotkań konsultacyjno-
informacyjno-szkoleniowych, 1 nabór wniosków w ramach konkursu grantowego DL; 19 projektów społecznych 
dofinansowanych w ramach Programu, 1 szkolenie z prawidłowego realizowania i rozliczania projektów, 1 cykl konsultacji 
indywidualnych, 3 szkolenia w ramach przygotowania do konkursu Opowiedz 2018. Partnerzy: Akademia Rozwoju Filantropii w 
Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Gminy: Gniew, Subkowy, Pelplin, Morzeszczyn, Tczew, Miasto Tczew; Bank 
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Spółdzielczy w Tczewie.

Konkurs „Opowiedz” w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Termin realizacji: 01.01.2018 - 28.02.2018 oraz 01.07.2018-
31.12.2018. Źródło finansowania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
oraz środki własne Fundacji Pokolenia. Cel główny: Wsparcie promocji działań – inicjatyw społecznych realizowanych w ramach 
Programu „Działaj Lokalnie”. Opis głównych działań: nabór prac i rozstrzygnięcie konkursu "Opowiedz..." 2017 oraz 
przygotowanie do Konkurs Opowiedz 2018 wraz z warsztatami z obróbki video i tworzenia filmików promocyjnych, 
dziennikarskimi, fotograficznymi i z tworzenia reportaży multimedialnych oraz prowadzenia fanpage ’ów na Facebooku. 
Rezultaty: 3 spotkania warsztatowe i 5 prac konkursowych (reportaży multimedialnych/filmów). 

"Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY" - zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze 
środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Termin realizacji: 01.05.2018 – 
31.12.2018. Źródło finansowania: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO), środki Powiatu Tczewskiego oraz Fundacji 
Pokolenia. Cel główny: Wzrost aktywności obywatelskiej na Pomorzu i wzmocnienie potencjału III sektora w województwie 
pomorskim; młodych organizacji i grup nieformalnych mieszkańców. Opis głównych działań: prowadzenie przyjaznego, 
trwałego i innowacyjnego funduszu, mającego na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza, 
skierowanego do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego, organizacja 
konkursów grantowych dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, na dofinansowanie inicjatyw i projektów 
z obszarów pożytku publicznego oraz dotacje na rozwój NGO (tzw. start up), kampania informacyjno-promocyjna Funduszu i 
konkursów grantowych, spotkania informacyjne i animacyjne, doradztwo i konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców, 
nabór wniosków o dotacje, ocena formalna i merytoryczna (przez komisje grantowe), przyznanie dofinansowania najlepszym 
projektom, przekazanie środków na ich realizację, realizacja projektów przez grantobiorców, wsparcie realizatorów projektów 
poprzez szkolenia i spotkania sieciujące. Rezultaty: kontynuacja programu grantowego, o nazwie „Fundusz AKUMULATOR 
SPOŁECZNY”, wspierającego aktywność obywatelską na Pomorzu, 1 konkurs grantowy dla młodych organizacji pozarządowych i 
grup nieformalnych, 5 powiatów objętych działaniami animacyjnymi, 9 lokalnych spotkań informacyjnych dot. konkursu 
grantowego, 5 lokalnych dyżurów - dni konsultacyjnych, 23 spotkania konsultacyjne i animacyjne, 44 złożone wnioski o 
dofinansowanie (z Subregionu Nadwiślańskiego), 19 dofinansowanych projektów na terenie Subregionu Nadwiślańskiego, 3 
szkolenia dla realizatorów dofinansowanych inicjatyw, 1 spotkanie sieciujące grantobiorców, 13 monitoringów merytoryczno-
finansowych grantobiorców. Partnerzy: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, Fundacja Rozwoju Lokalnego 
PARASOL, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Morena, Fundacja Edukacji i Działań Społecznych, 
Fundacja Strefa Mocy oraz Regionalne Centrum informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

"Kurs animacji społecznej 2.0" - projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Termin realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2018. Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem 
zadania jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru LGD Wstęga Kociewia poprzez przygotowanie 
do działania animatorów lokalnych. Wzmocnienie w obszarach wiedzy, umiejętności, narzędzi, budowania partnerstw. 
Zrealizowane działania: 60h treningu interpersonalnego, 64h warsztatów, stałe indywidualne doradztwo w miejscu działania 
animatorów/animatorek. Partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

Giving Circle – realizacja przez grupy inicjatywne projektów społecznych, dofinansowanych przez gości wydarzenia 
fundraisingowego z okazji jubileuszu 15-lecia Fundacji Pokolenia. Źródło finansowania: The Funding Network i środki własne 
Fundacji Pokolenia. W X 2017 po raz pierwszy na Pomorzu przeprowadzono licytację projektów społecznych. Podczas 
specjalnego wydarzenia 1 organizacja pozarządowa i 3 grupy nieformalne mieszkańców powiatu tczewskiego zaprezentowały 
swoje projekty, na które udało się zebrać 13 260 zł na ich realizację od indywidualnych darczyńców. Wszystkie inicjatywy z 
sukcesem zostały zrealizowane w 2018 roku. W działaniach wzięło udział ponad 500 osób. Partnerzy: Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce.

"Centrum Organizacji Pozarządowych na obszarze powiatu tczewskiego" - Fundacja Pokolenia pełni rolę lokalnego COP. Do VIII 
2018 także jako członek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018. 
Źródło finansowania: wszystkie działania prowadzone są wolontarystycznie. Cel główny: pobudzenie aktywności i potencjału 
grup nieformalnych i organizacji pozarządowych do podejmowania przez nie działań, dbanie o przestrzeń dla aktywności 
społecznej i obywatelskiej. Wspierając grupy nieformalne i organizacje dążymy do usamodzielnienia oraz zwiększenia 
skuteczności i zasięgu działania grup nieformalnych i organizacji, poprzez ich wspieranie. Opis głównych działań: INKUBATOR 
NGO (kompleksowy program, którego ideą jest usamodzielnienie grupy nieformalnej bądź organizacji pozarządowej oraz 
zwiększenie skuteczności i zasięgu jej działania. Inkubowana grupa/organizacja otrzymuje swojego mentora/kę, z którym 
pracuje przez maks. pół roku nad swoim rozwojem.), SZKOLENIA, DORADZTWO (indywidualne i grupowe poradnictwo dla 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie: aspektów formalno-prawnych, planowania i rozliczania projektów, 
wizerunku, promocji i marketingu organizacji, współpracy z wolontariuszami, zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych, 
doradztwa technologicznego: tworzenie stron, adres e-mail, identyfikacja wizualna  itp., doradztwa finansowo-księgowego, 
pozyskiwania środków na działalność i inne w zależności od zapotrzebowania.), MENTORING (wsparcie organizacji 
pozarządowych w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ich rozwoju poprzez wspólne wypracowywanie i 
realizowanie indywidualnego planu działań dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji.), WSPARCIE TECHNICZNE 
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(udostępnianie miejsca do pracy biurowej z komputerem i dostępem do Internetu na zasadzie co-workingu.).

"Szkoła Doradców Lokalnych FIMANGO" - udział przedstawicieli Fundacji Pokolenia w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Termin realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2018. 
Celem projektu jest wzmocnienie organizacji pozarządowych poprzez przygotowanie lokalnych doradców ds. NGO. Główne 
działania: szkolenia i webinaria dla doradców oraz opracowanie materiałów pomocniczych, superwizja doradcza, praktyka 
doradcza na rzecz lokalnych organizacji i grup nieformalnych w zakresie aspektów formalno-prawnych i finansowych NGO 
(prowadzenie bezpłatnego doradztwa) + dodatkowa ścieżka wsparcia dla doradców. Rezultaty: 2 certyfikowanych doradców 
lokalnych na Pomorzu, świadczących nieodpłatnie wsparcie doradcze i szkoleniowe dla lokalnych organizacji pozarządowych i 
grup nieformalnych. Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych i Pomorska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespół Międzysektorowy przy Marszałku Województwa Pomorskiego - prace w ciałach 
reprezentacyjnych i opiniodawczo-doradczych związanych z NGO. Termin realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2018. Źródło 
finansowania: wszystkie działania prowadzone wolontarystycznie. Cele: wzmocnienie sektora obywatelskiego, w tym 
organizacji pozarządowych na Pomorzu. Główne działania: prace w lokalnej i regionalnej radzie organizacji oraz regionalnej 
RDPP i Zespole Międzysektorowym, udział w tworzeniu i konsultacjach aktów dot. aktywności obywatelskiej i III sektora na 
szczeblach lokalnym i regionalnym (gminy, powiaty, województwo) oraz krajowym (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej i Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), kreowanie rozwiązań na rzecz 
NGO.

EURODEK i Europe Direct - prowadzenie punkt informacji młodzieżowej i europejskiej. Termin realizacji: 01.01.2018 – 
31.12.2018. Źródło finansowania: wszystkie działania prowadzone wolontariacko. Cel główny: wsparcie informacyjne i doradcze 
młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Opis głównych działań: informacja młodzieżowa. Partnerzy: Stowarzyszenie Morena i 
Krajowe Biuro EURODESK przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Program „Nowe Technologie Lokalnie” (obecnie "Sektor 3.0") - program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018. Źródło finansowania: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz działania 
wolontariackie. Cel główny: wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania nowych technologii w codziennej 
działalności. Opis głównych działań: audyty ICT lokalnych organizacji pozarządowych, udział w konferencji Sektor 3.0, 
stanowisko Mobilnego Doradcy na lokalnych i regionalnych imprezach skierowanych do NGO, pomoc indywidualna w zakresie 
nowych technologii m.in. wykorzystywania aplikacji komputerowych i mobilnych, wdrażanie nowych rozwiązań w organizacji 
macierzystej i innych NGO. Rezultaty: zwiększenie umiejętności wykorzystywania nowych technologii w NGO, poznanie 
zaplecza technologicznego organizacji w regionie, wymiana doświadczeń i promocja podczas konferencji, spotkań, szkoleń itp., 
organizacja spotkań technologicznych „TechKlub” w Gdańsku. Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

II. Obszar WŁĄCZENIE SPOŁECZNE:

"Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim" - projekt dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie międzysektorowym z Gminą Miejską 
Tczew/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, Gminą Wiejską Tczew/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Tczewie, Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik", Fundacją DASZRADĘ i Stowarzyszeniem na rzecz szkolnictwa 
specjalnego. Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności 
społecznej i zawodowej 241 (141K/100M) osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia zamieszkującego obszar gminy 
wiejskiej i miejskiej Tczew, a także powiatu tczewskiego. Cele szczegółowe to zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym w 
podmiotach ekonomii społecznej (przedsiębiorstwach społecznych), 241 (141K/100M) osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji oraz poprawa skuteczności i efektywności 
działań z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
realizację kompleksowego projektu wykorzystującego potencjał partnerów z sektora administracji publicznej, przedsiębiorstw 
oraz organizacji pozarządowych. W ramach projektu 241 osób (141K/100M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zostanie objętych aktywizacją społeczną i/lub zawodową, w tym 36 osób z niepełnosprawnością (21K/15M) oraz 
100 os.(59K/41M) z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością 
Wśród osób objętych zarówno aktywizacją zawodową jak i społeczną znajdują się os. zarejestrowane w PUP z III profilu pomocy 
oraz osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP. Osoby z I i II profilu pomocy mogą otrzymać wyłączenie wsparcie 
społeczne. Projekt wykorzystuje potencjał partnerów formalnych i nieformalnych, oparty jest na szerokim partnerstwie o 
sprawnym przepływie informacji, dzięki czemu nie będzie powielał wsparcia realizowanego w innych projektach z ramach OP 6. 
Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać m.in. z terapii psychologicznej, terapii uzależnień, doradztwa 
specjalistycznego, różnorodnych warsztatów, kursów oraz praktyk zawodowych. W ramach projektu działa broker pracy - osoba 
pośrednicząca w procesie wchodzenia na rynek pracy między osobą uczestnicząca a konkretnymi pracodawcami.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

grupy nieformalne mieszkańców (min. 3-osobowe): 48

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

7500

57

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

III. Obszar EKONOMIA SPOŁECZNA:

"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny" - projekt dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2018. Źródło finansowania: 
Działanie 06.03 Ekonomia Społeczna Poddziałanie 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Cel główny: zwiększenie zatrudnienia w podmiotach 
ekonomii społecznej. Opis głównych działań: wsparcie w zakresie zakładania i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej, 
promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze, wypracowanie długofalowego modelu działania OWES i Spółdzielni 
socjalnych, z naciskiem na pozyskanie trwałych, długofalowych źródeł finansowania, realizacja instrumentów wsparcia: 
doradztwa kluczowego, usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej, usługi wsparcia istniejących PES. Rezultaty 
(planowane w okresie do 2020 roku): 125 grup inicjatywnych wypracuje założenia dot. utworzenia podmiotów eS, 20 środowisk 
przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój eS, utworzenie 160 miejsc pracy dla osób wskazanych 
w definicji przedsiębiorstwa społecznego, 65 ngo utworzy działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność 
gospodarczą, powstanie 125 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych we wspartych przedsiębiorstwach 
społecznych, średnio o 5%  w roku wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem. W 2018 roku Fundacja 
przyznała 10 dotacji  na utworzenie 44 miejsc pracy. We wsparciu znajdowało się 37 podmiotów ekonomii społecznej i 5 grup 
inicjatywnych. 6 podmiotów przekształciło się w przedsiębiorstwa społeczne. Partnerzy: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Organizacja 
Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta koło Gdańskie ”.

Fundacja To i Co. – rozwój przedsiębiorstwa społecznego i marek "Tczewscy Kurierzy Rowerowi" oraz „Warsztat na Patencie”, 
zatrudniających osoby wykluczone społecznie do świadczenia lokalnych usług pocztowych i produkcji mebli miejskich. 
Partnerzy: Dom Przedsiębiorczości w Tczewie i Urząd Miejski w Tczewie.

Spółdzielnia socjalna Się Kręci – powołanie we współpracy z Fundacją Edu-Art pierwszej spółdzielni socjalnej w Tczewie i 
powiecie tczewskim oraz jej marki „Spółdzielnia lodziarska Jasna”. To przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby 
wykluczone społecznie do produkcji naturalnych lodów.
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Realizacja projektu „Lokalny System Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej w partnerstwie 
tczewskim”; wsparcie psychologiczne i 
terapeutyczne, edukacyjne, doradztwo 
zawodowe, kursy zawodowe. Prowadzenie 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES 
Dobra Robota; wsparcie podmiotów ekonomii 
społecznej celem zwiększenia zatrudnienia osób 
wykluczonych społecznie. Realizacja projektu 
„Lokalny System Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej w partnerstwie tczewskim”; 
wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, 
edukacyjne, doradztwo zawodowe, kursy 
zawodowe. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota; 
wsparcie podmiotów ekonomii społecznej celem 
zwiększenia zatrudnienia osób wykluczonych 
społecznie.

88.99.Z 0,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Prowadzenie konkursów grantowych dla 
organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych. Prowadzenie działań w zakresie 
animacji społecznej i partycypacji społecznej. 
Prowadzenie działań i akcji wspierających 
aktywność społeczną i obywatelską. 
Prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu 
edukacji obywatelskiej. Udostępnianie 
infrastruktury oraz udzielanie wsparcia 
merytorycznego grupom nieformalnym w 
podejmowaniu działań na rzecz dobra 
wspólnego. Prowadzenie oraz włączenie 
społeczności w proces konsultacji.

94.99.Z 2 581,50 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

3

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Prowadzenie Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Poprzez COP udzielanie 
organizacjom pozarządowym i grupom 
nieformalnym wsparcia doradczo-
szkoleniowego, merytorycznego, mentorskiego 
oraz infrastrukturalno-technicznego. 
Prowadzenie indywidualnego i grupowego 
poradnictwa dla organizacji pozarządowych w 
zakresie: aspektów formalno-prawnych, 
planowania i rozliczania projektów, wizerunku, 
promocji i marketingu, współpracy z 
wolontariuszami, zakładania i rejestracji 
organizacji pozarządowych, doradztwa 
technologicznego: tworzenie stron, adres e-mail, 
identyfikacja wizualna itp., doradztwa 
finansowo- księgowego, pozyskiwania środków 
na działania i inne w zależności od 
zapotrzebowania. Prowadzenie mentoringu 
rozumianego jako wsparcie organizacji 
pozarządowych w podejmowaniu strategicznych 
decyzji dotyczących ich rozwoju poprzez 
wspólne wypracowywanie i realizowanie 
indywidualnego planu działań dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb organizacji. Wsparcie 
infrastrukturalno-techniczne organizacji w 
postaci udostępnienia miejsca do pracy 
biurowej z komputerem i dostępem do 
internetu na zasadzie coworkingu, sali 
szkoleniowo-konferencyjnej do aktywności. 
Wspieranie techniczne i merytoryczne Rady 
Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Tczewskiego. Prace w Radach, dot. III sektora 
(Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych i 
Pomorska RDPP) oraz w Zespole 
Międzysektorowym przy Marszałku Woj. 
Pomorskiego

94.99.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Prowadzenie odpłatnych warsztatów, 
szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz 
grupowego dla podmiotów zewnętrznych. 
Prowadzenie odpłatnych warsztatów, 
szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz 
grupowego dla podmiotów zewnętrznych. 
Prowadzenie odpłatnych warsztatów, 
szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz 
grupowego dla podmiotów zewnętrznych. 
Prowadzenie odpłatnych warsztatów, 
szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz 
grupowego dla podmiotów zewnętrznych. 
Prowadzenie odpłatnych warsztatów, 
szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz 
grupowego dla podmiotów zewnętrznych. 
Prowadzenie odpłatnych warsztatów, 
szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz 
grupowego dla podmiotów zewnętrznych. 
Prowadzenie odpłatnych warsztatów, 
szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz 
grupowego dla podmiotów zewnętrznych. 
Prowadzenie odpłatnych warsztatów, 
szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz 
grupowego dla podmiotów zewnętrznych. 
Prowadzenie odpłatnych warsztatów, 
szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz 
grupowego dla podmiotów zewnętrznych.

85.59.B 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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
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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 zysków i strat) 2 808 913,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 431 253,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 960,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 137 720,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 231 979,82 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 154 438,66 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Wynajem sali szkoleniowo-konferencyjnej dla podmiotów zewnętrznych, w tym z 
zapewnieniem obsługi i wyposażenia oraz możliwością organizacji cateringu. Wynajem sali 
szkoleniowo-konferencyjnej dla podmiotów zewnętrznych, w tym z zapewnieniem obsługi i 
wyposażenia oraz możliwością organizacji cateringu. Wynajem sali szkoleniowo-
konferencyjnej dla podmiotów zewnętrznych, w tym z zapewnieniem obsługi i wyposażenia 
oraz możliwością organizacji cateringu. Wynajem sali szkoleniowo-konferencyjnej dla 
podmiotów zewnętrznych, w tym z zapewnieniem obsługi i wyposażenia oraz możliwością 
organizacji cateringu.

2 70.22.Z

Szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania. Kompleksowa organizacja szkoleń wraz z 
zapewnieniem noclegów, materiałów, sali i jej wyposażenia, cateringu itp. Szkolenia i 
doradztwo w zakresie zarządzania. Kompleksowa organizacja szkoleń wraz z zapewnieniem 
noclegów, materiałów, sali i jej wyposażenia, cateringu itp. Szkolenia i doradztwo w zakresie 
zarządzania. Kompleksowa organizacja szkoleń wraz z zapewnieniem noclegów, materiałów, 
sali i jej wyposażenia, cateringu itp. Szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania. 
Kompleksowa organizacja szkoleń wraz z zapewnieniem noclegów, materiałów, sali i jej 
wyposażenia, cateringu itp. Szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania. Kompleksowa 
organizacja szkoleń wraz z zapewnieniem noclegów, materiałów, sali i jej wyposażenia, 
cateringu itp. Szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania. Kompleksowa organizacja 
szkoleń wraz z zapewnieniem noclegów, materiałów, sali i jej wyposażenia, cateringu itp.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 581,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 319 220,02 zł

w 
tym:

2 113 973,38 zł

133 488,96 zł

49 500,00 zł

22 257,68 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
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2.4. Z innych źródeł

332 673,04 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 146,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 581,50 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 572 307,22 zł 2 581,50 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

2 445 336,50 zł 2 581,50 zł

7 960,00 zł 0,00 zł

108 726,14 zł

6 255,88 zł

380,00 zł

3 648,70 zł 0,00 zł

1 Realizacja programów grantowych Działaj Lokalnie i Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY; środki 
przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 
mieszkańców.

2 581,50 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

11 718,66 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

137 720,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -14 083,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 28 993,86 zł

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

18 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

16,18 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 28 993,86 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 
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)

10 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

3 osób

7 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 922 216,52 zł

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

921 716,52 zł

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

500,00 zł

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 095,77 zł

10 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) 

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)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

804 185,58 zł

804 185,58 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 118 030,94 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7 480,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 914 236,52 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wyżej wskazana kwota w pozycji 11 (wysokość 
najwyższego miesięcznego wynagrodzenia) obejmuje 
jednorazowe wynagrodzenie za umowę o dzieło.

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

1 "Współpraca ze 
społecznością lokalną za 
pomocą programów 
grantowych na terenie 
Miasta Tczewa" - wkład do 
programu Działaj Lokalnie

Celem działań było zwiększenie 
aktywności obywatelskiej i 
wzmocnienie potencjału III 
sektora – w tym grup 
nieformalnych – w Gminie 
Miejskiej Tczew, poprzez 
wsparcie oddolnych inicjatyw 
aktywnych grup mieszkańców.

Gmina Miejska Tczew 9 000,00 zł

2 "Współpraca ze 
społecznością lokalną za 
pomocą programów 
grantowych na terenie 
Gminy Morzeszczyn" - wkład 
do programu Działaj Lokalnie

Celem podejmowanych działań 
było zwiększenie aktywności 
obywatelskiej i wzmocnienie 
potencjału III sektora – w tym 
grup nieformalnych – w Gminie 
Morzeszczyn, poprzez wsparcie 
oddolnych inicjatyw aktywnych 
grup mieszkańców.

Gmina Morzeszczyn 4 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12 000,00 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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

3 "Współpraca ze 
społecznością lokalną za 
pomocą programów 
grantowych na terenie 
Gminy Subkowy" - wkład do 
programu Działaj Lokalnie

Celem podejmowanych działań 
było zwiększenie aktywności 
obywatelskiej i wzmocnienie 
potencjału III sektora – w tym 
grup nieformalnych – w Gminie 
Subkowy, poprzez wsparcie 
oddolnych inicjatyw aktywnych 
grup mieszkańców.

Gmina Subkowy 4 000,00 zł

4 "Wspieranie oddolnych 
inicjatyw mieszkańców 
Gminy Gniew poprzez 
organizację lokalnych 
konkursów grantowych" - 
wkład do programu Działaj 
Lokalnie

Celem podejmowanych działań 
jest zwiększenie aktywności 
obywatelskiej i wzmocnienie 
potencjału III sektora – w tym 
grup nieformalnych – w Gminie 
Gniew, poprzez wsparcie 
oddolnych inicjatyw aktywnych 
grup mieszkańców.

Gmina Gniew 10 000,00 zł

5 "Współpraca ze 
społecznością lokalną za 
pomocą programów 
grantowych na terenie 
Gminy Tczew" - wkład do 
programu Działaj Lokalnie

Celem podejmowanych działań 
jest zwiększenie aktywności 
obywatelskiej i wzmocnienie 
potencjału III sektora – w tym 
grup nieformalnych – w Gminie 
Tczew, poprzez wsparcie 
oddolnych inicjatyw aktywnych 
grup mieszkańców.

Gmina Tczew 10 000,00 zł

6 "Współpraca ze 
społecznością lokalną za 
pomocą programów 
grantowych na terenie 
Miasta i Gminy Pelplin" - 
wkład do programu Działaj 
Lokalnie

Celem podejmowanych działań 
jest zwiększenie aktywności 
obywatelskiej i wzmocnienie 
potencjału III sektora – w tym 
grup nieformalnych – w Gminie 
Pelplin, poprzez wsparcie 
oddolnych inicjatyw aktywnych 
grup mieszkańców.

Gmina Pelplin 5 000,00 zł

7 "Fundusz AKUMULATOR 
SPOŁECZNY w powiecie 
tczewskim" - wkład do 
zadania FIO

Celem działań był wzrost 
aktywności obywatelskiej na 
Pomorzu i wzmocnienie 
potencjału III sektora w 
województwie pomorskim; 
młodych organizacji 
pozarządowych i grup 
nieformalnych.

Powiat Tczewski 7 500,00 zł

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

1 "Fundusz AKUMULATOR 
SPOŁECZNY"

Celem działań był wzrost 
aktywności obywatelskiej na 
Pomorzu i wzmocnienie 
potencjału III sektora w 
województwie pomorskim; 
młodych organizacji 
pozarządowych i grup 
nieformalnych.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

134 100,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Artur Rajkowski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja To i Co. z siedzibą w Tczewie

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

1

2 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

1
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