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STATUT 

FUNDACJI OPIEKUŃCZEJ MM KWIDZYN  

 

(Tekst jednolity) 

 

 

Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Opiekuńcza MM Kwidzyn” zwana dalej - „Fundacją” 

ustanowiona przez International Paper - Kwidzyn Spółka Akcyjna zwaną dalej „Fundatorem” 

lub „Założycielem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Kozdroń w 

dniu 5 grudnia 1994 r. repertorium A nr 3772/94, działa na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2167 z 

późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późniejszymi zmianami) oraz 

niniejszego Statutu. 

§ 2 

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Kwidzyn. 

 

§ 4 

 

Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dla właściwej realizacji celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, 

zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

 

§ 5 

 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

  

§ 6 

 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 

przez Fundację lub dla samej Fundacji. 
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Rozdział II 

 

PRZEDMIOT I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 7 

 

Przedmiot i cele działalności Fundacji: 

 

a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(86.90.E); 

b) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z); 

c) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z); 

d) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(88.99.Z); 

e) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

(91.03.Z); 

f) działalność obiektów sportowych (93.11.Z). 

  

§ 8 

 

Fundacja realizuje przedmiot i cel działalności przez: 

a) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; 

b) działalność charytatywną; 

c) ochronę i promocję zdrowia; 

d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

e) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

f) wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

g) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych; 

h) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom pokrzywdzonym w zakresie 

zdarzeń losowych takich jak śmierć, kalectwo, długotrwała choroba, pożar, klęska 

żywiołowa; 

i) udzielanie pomocy finansowej w postaci zapomóg lub zakupu żywności osobom 

samotnie wychowującym dzieci i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej; 

j) finansowanie projektów, organizowanie szkoleń ze środków własnych na rzecz 

wspierania działań obywatelskich w społeczności lokalnej; 

k) gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy; 

l) finansowanie zakupów żywności, leków, aparatury medycznej z przeznaczeniem dla 

osób, instytucji i zakładów świadczących pomoc społeczną i opiekę medyczną, 

m) działanie na rzecz społeczności lokalnej, również w ramach inicjatywy lokalnej, 

poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym  organizowanie i 

współorganizowanie oraz przeprowadzanie imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym 

imprez sportowych na powietrzu takich jak „Kwidzyński Bieg Papiernika” oraz 

udzielanie dotacji na takie imprezy; 

n) udzielanie dotacji w celu zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży; 
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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, 

p) działanie na rzecz ochrony zwierząt poprzez m.in. dofinansowywanie organizacji 

wspierających ochronę zwierząt, w tym schronisk, zakup środków niezbędnych do ich 

utrzymania, żywności dla zwierząt oraz wspieranie akcji prozdrowotnych dla zwierząt. 

 

§ 81 

  

Fundacji zabrania się: 

 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

organizacji albo podmiotu,. 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 

 

§ 9 

 

Szczegółowe warunki, kryteria i formy prowadzenia statutowej działalności społecznej 

określi zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii rady Fundacji. 

 

 

Rozdział III 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 10 

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 zł (dziesięć 

tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację 

w toku jej działania. 

 

§ 11 

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
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§ 12 

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

 

a) darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji (komitetów dobroczynnych) 

tak z kraju, jak i z zagranicy), 

b) spadków, zapisów, 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. 

 

§ 13 

 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 14 

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 15 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§ 16 

 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji 

jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 20.000,00 zł lub gdy idzie o osoby 

zagraniczne - 10.000 dolarów USA, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł opiekuna 

Fundacji. Tytuł opiekuna ma charakter osobisty. 

 

 

Rozdział IV 

 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 17 

 

Organami Fundacji są: 

- Rada Fundacji, 

- Zarząd Fundacji. 

 

§ 18 

 

1. Radę Fundacji powołuje Założyciel. 

2. Rada Fundacji składa się z trzech osób powołanych spośród reprezentujących Fundatora 

lub spoza jego grona. 

3. Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji. 
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4. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

5. Założyciel Fundacji może odwołać członka Rady lub całą Radę przed upływem kadencji. 

6. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji. 

 

§ 19 

 

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

 

§ 20 

 

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 

 

§ 2l 

 

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków 

obecnych z tym, że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa. 

 

§ 22 

 

Do Rady należy: 

a) propagowanie celów, dla których powstała Fundacja, 

b) formułowanie założeń propagowanych Fundacji, 

c) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

e) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji. 

 

§ 23 

 

Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powołany na czas nieoznaczony 

przez Założyciela. Założyciel powołując do Zarządu określa stanowisko powołanego w 

Zarządzie Fundacji. 

 

§ 24 

 

Założycielowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym 

czasie. 

 

§ 25 

 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji Rady Fundacji. 

 

§ 26 

 

Zarząd w szczególności: 

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, 

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
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e) ustała regulamin Biura Fundacji, 

f) zatwierdza wnioski w sprawie pomocy materialnej dla osób fizycznych, 

g) udziela pomocy materialnej organizacjom zajmującym się pomocą społeczną i opieką 

zdrowotną. 

 

§ 27 

 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa 

Fundacji. 

 

§ 28 

 

a) oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym 

Prezes lub Wiceprezes Fundacji, 

b) w sprawach zwykłego zarządu, członkowie Zarządu działają samodzielnie, a w 

sprawach wymagających złożenia oświadczenia woli - zgodnie z postanowieniami 

punktu a) paragrafu 28, 

c) w sprawach przekraczających zwykły zarząd wymagana jest uchwała Zarządu. 

 

§ 29 

 

Członkowie Zarządu i Rady z tytułu pełnienia swych funkcji nie pobierają wynagrodzenia. 

 

 

Rozdział V 

 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 30 

 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 

 

§ 31 

 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 32 

 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

 

§ 33 

 

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

 

 

 

Koniec Statutu. 
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Kwidzyn 10 marca 2022 rok     . 

 

 

 

 

Zarząd Fundacji:        

 

 

 

……………………………………        

Małgorzata Ryłko        

 

 

…………………………………..      

Agnieszka Kuniec        

 

 

……………………………………      

Alicja Dolewska        

 

 

…………………………………….. 

Joanna Sobczak 

 

 

 

……………………………………. 

Adam Sawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


