FUNDACJA OPIEKUŃCZA IP-KWIDZYN
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Tel.: (55) 279-80-00, Fax: (55) 279-84-51
REGON 170239114
NIP 581-10-95-824
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Sprawozdanie Zarządu Fundacji Opiekuńczej IP-Kwidzyn
za rok 2017.
Sprawozdanie sporządzono w układzie ustalonym w § 2 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz.U. nr 50,poz.529 z późniejszymi zmianami).
1.

Dane Fundacji:
 Nazwa fundacji : Fundacja Opiekuńcza International Paper-Kwidzyn,
 Siedziba fundacji: miasto Kwidzyn, ul. Lotnicza 1,
 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.11.2001r.,
 Nr KRS: 0000051280,
 Numer identyfikacyjny REGON: 170239114,



Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 14.09.2004r.
Skład Zarządu Fundacji:
o
o
o
o
o



Małgorzata Ryłko
Agnieszka Kuniec
Alicja Dolewska
Joanna Sobczak
Adam Sawka

Skład Rady Fundacji:
o Aneta Muskała
o Tomasz Przekwas
o Alicja Fijałkowska



- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Sekretarz Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

- Prezes Rady
- Wiceprezes Rady
- Sekretarz Rady

Cele statutowe Fundacji:
o działalność charytatywna
o ochrona i promocja zdrowia,
o działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
o wspieranie nauki, edukacji, sportu, oświaty i wychowania,
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o
o
o
o

wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
pomoc społeczna,
ochrona zabytków.

Fundacja realizuje swe cele przez:
o udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
o udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom pokrzywdzonym
w zakresie zdarzeń losowych takich jak śmierć, kalectwo, długotrwała choroba,
pożar, klęska żywiołowa,
o udzielanie pomocy finansowej w postaci zapomóg lub zakupu żywności
osobom samotnie wychowującym dzieci i osobom znajdującym się w trudnej
o
o
o

o

sytuacji materialnej,
finansowanie projektów, organizowanie szkoleń ze środków własnych na rzecz
wspierania działań obywatelskich w społeczności lokalnej,
gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy,
finansowanie zakupów żywności, leków, aparatury medycznej
z przeznaczeniem dla osób, instytucji i zakładów świadczących pomoc
społeczną i opiekę medyczną,
udzielanie dotacji na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
organizowanych na rzecz społeczności lokalnej,

o udzielanie dotacji w celu zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
o finansowanie prac w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów
służących działalności kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej i sportowej oraz
obiektów należących do instytucji i zakładów świadczących opiekę medyczną i
pomoc społeczną.
2.

W ramach swej działalności statutowej Fundacja udzieliła pomocy finansowej i rzeczowej
osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej w
głównej mierze chorobą lub kalectwem oraz instytucjom zajmującym się szeroko
rozumianą działalnością charytatywną.
W ciągu 2017 r. z wnioskami o udzielenie pomocy wystąpiło 679 osób fizycznych i 18
instytucji. Łącznie rozpatrzono 738 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 443
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wnioski, negatywnie 295 wniosków, a 15 wniosków pozostało do rozpatrzenia na 2018
rok.
Szczegółowe zestawienie zakresu i form pomocy jakiej udzielono w 2017 roku zawiera
“Sprawozdanie finansowe Fundacji Opiekuńczej IP-Kwidzyn za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2017 r.” (w załączeniu).
3.

Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.

4.

W 2017 roku Zarząd Fundacji nie podejmował żadnych uchwał.

5. Dane liczbowe o wielkości przychodów Fundacji zawiera załączony bilans
i rachunek wyników.
Przychody pochodzą ze składek osób fizycznych i z dotacji osób prawnych.
Fundacja nie korzystała z żadnych środków pochodzących ze źródeł
publicznych, ani budżetu państwa.
6.

Fundacja całe swoje dochody przeznacza na cele statutowe.
Nie występują praktycznie (poza kosztami finansowymi związanymi z funkcjonowaniem
konta bankowego) żadne koszty działalności, gdyż wszyscy członkowie władz i organów
statutowych Fundacji pełnią swe funkcje społecznie, zaś obsługę administracyjną
zapewnia nieodpłatnie założyciel - International Paper - Kwidzyn sp. z o.o.

7. Fundacja nie posiada etatowego personelu i nie wypłaca żadnych
wynagrodzeń.
W 2017 roku nie zawierano umów zleceń i nie wypłacano z tego tytułu żadnych
wynagrodzeń.
8. W 2017 roku Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
9. Środki Fundacji ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Millennium S.A.
O/Kwidzyn. Stan środków na koncie na 31.12.2017 r. wynosił 905.497,50 zł.
Środki te stanowiły całość aktywów Fundacji.
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10. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, akcji ani nie objęła udziałów spółek prawa
handlowego.
11. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości ani środków trwałych.
12. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań.
13. Nie udzielono żadnych odpłatnych świadczeń, które mogłyby stanowić źródło dochodów
Fundacji.
14. Fundacja nie realizowała żadnych zadań zleconych.
15. Urząd Skarbowy w Kwidzynie został poinformowany o celach statutowych Fundacji.
Stwierdzono, że Fundacja nie jest zobowiązana do płacenia podatków ze względu na:
- prowadzenie wyłącznie działalności statutowej i przeznaczanie wszystkich
dochodów fundacji na cele, o których mowa w art. 17, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia
15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
- nie osiąganie przychodów z działalności wymienionej w art. 17, ust. 1a, pkt 1
oraz nie dokonywanie wydatków na cele inne niż określone w art. 17, ust. 1b
ustawy o pdop.
- posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego.
16. Fundacja składa roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8. Całe dochody Fundacji
zwolnione są od podatku.
17. Fundacja posiada zarejestrowane u Generalnego Inspektora Danych Osobowych dwa
zbiory danych osobowych:
17.1. „Darczyńcy Fundacji Opiekuńczej IP-Kwidzyn” – księga rejestrowa
nr 065655,
17.2. „Podopieczni Fundacji Opiekuńczej IP-Kwidzyn” – księga rejestrowa
nr 065970.
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18. Fundacja spełnia obowiązek przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w następujący sposób:
18.1.
ustanowiona jest wewnętrzna procedura postępowania,
18.2.

18.3.

wyznaczona jest i przeszkolona osoba odpowiedzialna za realizację
obowiązków wynikających z przepisów prawa i kontakty z Generalnym
Inspektorem Informacji Finansowej,
utworzony jest rejestr transakcji objętych przepisami ustawy.

19. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły i nie zostały zarejestrowane żadne transakcje, o
których Fundacja ma obowiązek informować Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej.
20. W roku sprawozdawczym Fundacja nie była przedmiotem żadnych kontroli.
21. Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe Fundacji podaje się do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Internecie.

Kwidzyn, 28.02.2018r.

Sekretarz Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Alicja Dolewska

Agnieszka Kuniec

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Joanna Sobczak

Adam Sawka
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Prezes Zarządu

Małgorzata Ryłko

