
 

Tekst jednolity uchwalony przez Zarząd Fundacji w dniu 20 marca 2019r 

 

 

 

 

 

STATUT 

FUNDACJI „ Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego” 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą „Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego”, zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna 

zwanych dalej fundatorami, na podstawie Aktu ustanowienia Fundacji, sporządzonego dnia 03 

września 2014r, przed Notariuszem Anną Sargun w Kancelarii Notarialnej w  Malborku, ul Poczty 

Gdańskiej22/1., Rep. A nr 5060/2014 na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym Ustawy z 

dnia 06 kwietnia 1984r o fundacjach oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

 
Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

 
Siedzibą Fundacji jest miasto Malbork 

 

§ 4 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

3. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, biura ,filie, oddziały w kraju i 

przedstawicielstwa zagranicą. 

 

§ 5 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister ds. pracy i polityki społecznej. 

 

§ 6 

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

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

 

 



 

Cele  zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

1. Celem głównym Fundacji jest wspieranie potencjału ekonomicznego i edukacyjnego  osób 

fizycznych, organizacji  pozarządowych jednostek samorządu terytorialnego i 

przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych  

 

2. Celami szczegółowymi Fundacji są: 

Podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie możliwości pozyskiwania 

wsparcia zarówno finansowego jak i merytorycznego 

1.  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym wspieranie rodzin i systemu pieczy 

zastępczej oraz realizacja zadań z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń 

oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych z naciskiem na dobro rodziny. 

2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

3. działalność charytatywna; 

4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6.  działania mające na celu szeroko pojętą ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia; 

7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14. działalność wspomagająca naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i 

wychowanie działalność w zakresie wypoczynku dzieci, młodzieży 

15. działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

16. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

17. działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

18. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; 

19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

20. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

21. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

22. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

23. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 



24. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, organizacji pozarządowych jednostek 

samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych  

 

§ 7 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Pozyskiwanie środków z dostępnych funduszy w celu oferowania wsparcia  

społeczeństwu, instytucjom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym 

2. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej  innym podmiotom i 

osobom fizycznym 

3. Organizowanie doradztwa, szkoleń, kursów dla osób wykluczonych, pracowników 

organizacji pozarządowych jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, w 

tym przedsiębiorstw społecznych , 

4. Prowadzenie szkół podstawowych i średnich,  

5. Prowadzenie szkól policealnych i studiów wyższych, 

6. Prowadzenie ośrodka doskonalenia zawodowego, 

7. Prowadzenie agencji zatrudnienia, 

8. Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

9. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego, 

10. Powadzenie jednostki kształcenia ustawicznego. 

11. Prowadzenie działalności w formie Organizacji Pożytku  Publicznego, 

12. Udzielanie informacji o możliwości pozyskania wsparcia finansowego i/lub 

merytorycznego dla planowanych przez osoby fizyczne i podmioty działań.  

13. Poradnictwo zawodowe i psychologiczne 

14. Organizacja staży, wolontariatów, praktyk. 

15. Prowadzenie badań w tym badań naukowych, analiz, organizacja konferencji w tym 

konferencji naukowych 

16. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na wypoczynek dla dzieci, 

organizacja festynów, spotkań integracyjnych, organizacja zajęć rozwijających 

zainteresowania, organizacja klubów zainteresowań 

17. Organizowanie wystaw, wernisaży, wieczorków literackich 

18. Pozyskiwanie środków na remonty dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym 

zabytków oraz wsparcie merytoryczne w powyższym zakresie 

19. Organizowanie zajęć ruchowych, sprawnościowych 

20. Pozyskiwanie środków finansowych  dla ekologicznych rozwiązań, np. instalacji dla 

odnawialnych źródeł energii, prowadzenie kampanii na rzecz środowiska i jego 

ochrony . 

 

§ 8 

 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z 

jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 9 

 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 



§ 10 

 
Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów 

2. dotacji i subwencji  

3. dochodów ze zbiórek i imprez  

4. dochodów z majątku Fundacji. 

5. odsetek i lokat bankowych 

6. przychodów z działalności odpłatnej 

 

§ 11 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Cały zysk fundacji przeznaczany jest na działania statutowe.  

5. Fundacja może realizować swoje cele poprzez działalność statutową odpłatną lub nieodpłatną. 

 

            Działalność gospodarcza 

 

     § 11a 

 

1. Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja prowadzić będzie działalność 

gospodarczą. 

2. Działalność gospodarcza prowadzona będzie przez wyodrębnione na podstawie § 4 

ust.3 jednostki organizacyjne bądź bezpośrednio przez samą Fundację. 

3. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce prawa 

handlowego. W takiej spółce Fundację reprezentuje Zarząd. 

4. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Zarząd. 

5. Działalnością gospodarczą prowadzona w jednostkach wyodrębnionych na podstawie 

§ 4 ust. 3 kieruje powołany przez Zarząd kierownik/dyrektor. 

Kierowników/dyrektorów w/w jednostek organizacyjnych odwołuje wyłącznie 

Zarząd. 

6. Umowy o pracę z pracownikami jednostek wyodrębnionych zawierają kierownicy 

/dyrektorzy tych jednostek, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd. 

7. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji według Polskiej klasyfikacji 

Działalności (PKD) są: 
a. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z 

b. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 

47.19.Z 

c. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 

47.89.Z 

d. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe lub Internet – 47.91.Z 

e. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona siecią sklepową, straganami i targowiskami 

– 47.99.Z 

f. restauracji i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A 

g. ruchome placówki gastronomiczne – 56.10.B 



h. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - 74.90.z  

i. działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów 82.30.z 

8. Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy, 

stanowi zysk przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji. 

 

 

§ 12 

 

Władzę Fundacji stanowi Zarząd. 

 

Zarząd Fundacji. 
 

§ 13 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powołanych na czas nieoznaczony. 

2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, wiceprezesa i sekretarza Fundacji.  

3. Pierwszy skład zarządu powołuje Fundator 

4. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani  na skutek: 

a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu 

b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej 

c) Śmierci członka Zarządu 

d) Odwołania przez Zarząd  

e) W momencie nie wypełniania nałożonych obowiązków lub w przypadku rażącej 

niegospodarności 

f) W momencie działalności na szkodę Fundacji 

5. Wyboru nowego członka zarządu dokonuje Zarząd 

 

§ 14 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e)  skreślony 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g)  skreślony 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba, że statut stanowi inaczej 

W przypadku niemożności rozstrzygnięcia decyzji zwykłą większością głosów – decyzję 

wiążącą posiada Prezes Zarządu.     

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 



    Sposób Reprezentacji 

 

§ 15 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie 

Zarządu działający łącznie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z 

zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – 

oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu. 

 

            Zmiana Statutu 

 

§ 16 

 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną  większością głosów. W 

przypadku nierozstrzygnięcia głosowania, decydujący głos ma Prezes Zarządu.   

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 17 

 

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

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

 

§ 18 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 19 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 



 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd 

 

§ 20 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.  

 

§ 21 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 

zbliżonych celach. 

 

 
 
 

Podpisy Zarządu: 

 
 


