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STATUT 

FUNDACJI GRUPY ALIPLAST 

 

NAZWA FUNDACJI 

§1 

1. Fundacja o nazwie FUNDACJA GRUPY ALIPLAST, zwana dalej „Fundacją" działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 

2167), zwanej dalej także „u.o.f." oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego, 

postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem" oraz aktów wydawanych na 

jego podstawie. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora - ALIPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 

(KRS nr 0000119312), zwanego dalej: ,,Fundatorem", aktem fundacyjnym 

(oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji) sporządzonym w formie aktu notarialnego przed 

notariuszem Dagmarą Konopką w Kancelarii Notarialnej w Lublinie, przy ul. Okopowej 

20/3, Rep. A nr 728/2022 w dniu 29 marca 2022 r. 

 
 
 
 

Siedzibą Fundacji jest Lublin. 

SIEDZIBA FUNDACJI 

§2 

 
 

MAJĄTEK FUNDACJI 

§3 

1. Majątek Fundacji stanowić będzie: 

1) Fundusz Założycielski, na który składają się środki pieniężne w wysokości 100.000 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) przeznaczone przez Fundatora na realizację jej celów 

statutowych; 

2) Majątek nabyty przez Fundację w trakcie jej trwania, obejmujący wszelkie składniki 

materialne lub niematerialne, takie jak w szczególności: 

a) pieniądze, 

b) papiery wartościowe, 

c) rzeczy ruchome i nieruchomości, 

d) dobra niematerialne lub prawa, 

e) prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa do baz danych) 
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f) prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory 

użytkowe). 

2. Majątek Fundacji może pochodzić ze wszelkich źródeł prawnie dozwolonych, zarówno od 

Fundatora, jak i od innych podmiotów i osób, w szczególności z takich źródeł jak: 

1) spadki, darowizny, zapisy oraz zapisy windykacyjne, 

2) środki publiczne pozyskiwane w drodze dotacji, subwencji, refundacji oraz granty,  w tym 

środki pieniężne pozyskane z funduszy unijnych, 

3) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

4) dochody ze zbiórek publicznych, lokat bankowych, nawiązek, 

5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

6) dochody z praw majątkowych, w tym kapitałów pieniężnych, 

7) dochody w postaci odsetek od lokat i z rachunków bankowych, a także od depozytów 

bankowych, 

8) dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. 

3. Fundusz Założycielski oraz Majątek Fundacji, a także jej dochody służą realizacji Celów 

Statutowych Fundacji, w szczególności mogą służyć pokrywaniu wydatków, o których mowa w 

ust. 7 poniżej. 

4. Nabycie przez Fundację w drodze spadku, zapisu, zapisu windykacyjnego lub darowizny 

pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od 

spadków i darowizn. 

5. Zarząd majątkiem Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji i winien przy tym kierować się wolą 

Fundatora, Celami Statutowymi Fundacji, prawem oraz postanowieniami Statutu i innymi 

aktami wydanymi na jego podstawie. 

6. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym także celowe. 

7. Dochód z podejmowanej przez Fundację działalności jest przeznaczany na Cele Statutowe, w 

szczególności może być on przeznaczany i wydatkowany na nabycie środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, a także na nabycie towarów i usług służących 

bezpośrednio realizacji Celów Statutowych, jak również na pokrycie należnych podatków. 

 
CELE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

§4 

1. Celem statutowym Fundacji jest działalność społecznie użyteczna polegająca na rozwoju, 

upowszechnianiu, wspieraniu, wspomaganiu i propagowaniu opieki i pomocy społecznej, 

ekologii, sportu, kultury, nauki i oświaty (dalej „Cele Statutowe"), w szczególności na: 
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a) pomocy wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych „Domów 

Dziecka", rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

wychowanków, rodzin i osób, a także pomocy w usamodzielnieniu się i starcie w dorosłe 

życie, w szczególności poprzez zorganizowanie i umożliwianie odbywania praktyk 

zawodowych oraz pracy w spółkach wchodzących w skład grupy Aliplast, a także w innych 

firmach branżowych; 

b) pomocy domom dziecka, placówkom opiekuńczo - wychowawczym, rodzinom zastępczym 

i rodzinnym domom dziecka realizującym ideę rodzicielstwa zastępczego; 

c) pomocy społecznej dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

d) pomocy uchodźcom z krajów dotkniętych wojną lub innymi działaniami o charakterze 

zbrojnym/militarnym; 

e) ułatwieniu podopiecznym Fundacji uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach 

kulturalnych i sportowych; 

f) tworzeniu nowej jakości życia społecznego w regionie, w tym budowania relacji 

międzyludzkich i pobudzania wrażliwości na innych obszarach niż wymienione w punktach 

a) - e); 

g) budowaniu świadomości ekologicznej i podejmowaniu inicjatyw w zakresie ochrony 

środowiska; 

h) organizowaniu aktywności społecznej, kulturowej i sportowej lokalnej społeczności; 

i) pomocy instytucjom (m.in. fundacjom, stowarzyszeniom), które realizują podobne cele 

statutowe; 

j) wspieraniu procesu integracji europejskiej w sferze społecznej i gospodarczej. 
 

2. Cele Statutowe Fundacja może realizować także jako organizacja pożytku publicznego w 

rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 1057), jeśli uzyska ona status takiej organizacji. 

 
 

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

§5 

1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z dniem wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

2. Fundacja jest apolityczna. 

3. Fundacja jest powoływana na czas nieokreślony (nieoznaczony). 
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4. Fundacja ma prawo używać pieczęci 1 symboli według wzorów zatwierdzonych przez 

Fundatora lub Zarząd Fundacji. 

5. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom orgamzacyJnym 

niemającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji. 

 
 

FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

§6 

1. Fundacja realizuje swoje Cele Statutowe na terytorium Rzeczypospolitej, w szczególności na 

Lubelszczyźnie, we wszelkich formach prawnie dozwolonych, m.in. poprzez następujące 

działania: 

a) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,  a ponadto 

udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie akcji służących realizacji 

Celów Statutowych oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących Cele Statutowe; 

b) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród; 

c) organizowanie działalności charytatywnej; 

d) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, prelekcji, konferencji, 

koncertów, prezentacji, kursów, wydawanie publikacji itp.; 

e) tworzenie lub wspieranie amatorskich drużyn i klubów sportowych; 

t) wspieranie ochrony i promocji zdrowia; 

g) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych 

służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji; 

h) organizację i promocję wolontariatu; 

i) prowadzenie akcji mających na celu podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

j) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wojen; 

k) prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

zakresie określonym w art. 4 ust. 1 tej Ustawy; 
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1) współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z 

krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi  w kraju i 

za granicą; 

rn) inicjowanie, przeprowadzanie, wspieranie i finansowanie programów badawczych mających 

dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji; 

n) pozyskiwanie partnerów do realizacji celów Fundacji; 

o) członkostwo w polskich i międzynarodowych organizacjach, których działalność jest 

zbieżna z Celami Statutowymi; 

2. Działalność statutowa Fundacji ma charakter niedochodowy. 

3. Fundacja może także prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

1057), przy czym działalność ta może przybrać zarówno formę  nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego jak i formę odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

4. Do realizacji Celów Statutowych Fundacja może w szczególności zatrudniać pracowników, 

zawierać urnowy zlecenia, umowy o dzieło, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami 

(osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi 

osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) we wszystkich dopuszczalnych 

przez prawo formach. 

 
 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

        §7 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności obszar 

województwa lubelskiego, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania 

Celów Statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

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

wybranych językach obcych. 

3. Realizacja Celów Statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z instytucjami 

państwowymi lub międzynarodowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, 

innymi organami władzy publicznej, organizacjami społecznymi, instytucjami, podmiotami 

prywatnymi, organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami. 
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4. Fundacja może tworzyć krajowe i zagraniczne oddziały i przedstawicielstwa, zakłady, filie, 

biura. 

 
 

ORGANY FUNDACJI - ZARZĄD 

§8 

1. Jedynym organem  Fundacji   jest  Zarząd   Fundacji,   posiadający   kompetencję   ogólną 

w zakresie stosunków wewnętrznych i zewnętrznych Fundacji. 

2. Zarząd składa się z od jednej do siedmiu osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. W 

przypadku Zarządu jednoosobowego wszelkie kompetencje Zarządu należą do Prezesa 

Zarządu. 

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powołuje i odwołuje Fundator. 

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 

śmierci członka Zarządu. 

4. Kadencja Zarządu jest bezterminowa. 

5. W skład pierwszego Zarządu wchodzą: 

a) Tomasz Ćwiek jako Prezes Zarządu Fundacji, 

b) Mateusz Malczarski - Wiceprezes Zarządu Fundacji, 

c) Jan Kidaj - Członek Zarządu Fundacji, 

d) Ewa Ciołek - Członek Zarządu Fundacji, 

e) Piotr Kutrzepa - Członek Zarządu Fundacji. 

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

7. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji w sposób zgodny z prawem, z przedmiotem jej 

działalności oraz jej Celami Statutowymi. Zarząd może powoływać pełnomocników do 

kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 

8. Uprawnienia i obowiązki Zarządu obejmują w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów finansowych, 

b) opracowywanie i składanie sprawozdań z zarządu majątkiem Fundacji oraz JeJ 

działalności, 

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji - Zarząd jest organem 

zatwierdzającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, 

d) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu jak i wydatkowaniu dochodów Fundacji, w tym 

na Cele Statutowe, 

e) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i zapisów windykacyjnych, 
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f) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie nn regulaminów 

organizacyjnych, 

g) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji, 

h) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji. 
 

9. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu. Głosowanie odbywa się na posiedzeniach osobiście lub przez 

pełnomocników, chyba że przed terminem posiedzenia wszyscy członkowie wyrażą zgodę na 

głosowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

10.  Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Szczegółowy tryb działania Zarządu 

Fundacji, w tym zwoływania zebrań może zostać określony w uchwalonym przez Zarząd 

Regulaminie. 

11. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes 

Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu Fundacji. 

 
 
 

PROWADZENIE PRZEZ FUNDACJĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

§9 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, 

a dochody z tytułu działalności gospodarczej Fundacji są przeznaczone  na działalność 

statutową. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona zarówno w kraju, jak i za granicą. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem działalności zgodnie z 

Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 

a) Działalność agencji reklamowych- 73.11.Z; 

b) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z; 

c) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - 77.21.Z; 

d) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z; 

e) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z; 

f) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- 90.01.Z; 

g) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z; 

h) Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z; 
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i) Działalność obiektów sportowych- 93.11.Z; 

j) Działalność klubów sportowych- 93.12.Z; 

k) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - 93.13.Z; 

1) Pozostała działalność związana ze sportem- 93.19.Z; 

m) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna- 93.29.Z; 

n) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 

94.99.Z 

4. Działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację kieruje 1 organizuje  Zarząd Fundacji. 

 
ZMIANA CELÓW LUB STATUTU 

§ 10 

1. Zmiana Celów Statutowych Fundacji oraz innych postanowień Statutu jest dopuszczalna na 

warunkach określonych w poniższych ustępach. 

2. Zmiana może polegać na zmianie całego Statutu lub jego części, w tym także w zakresie 

dotyczącym Celów Statutowych Fundacji. 

3. Prawo do zmiany statutu przysługuje Fundatorowi. 
 
 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 13 

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

wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja Fundacji może nastąpić tylko na 

mocy przepisu ustawy. 

3. W razie likwidacji Fundacji jej środki majątkowe są przeznaczone na cele statutowe związane z 

działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności mogą przeznaczone na 

utworzenie nowej fundacji lub też na rzecz już istniejącej fundacji mające takie cele statutowe. 

Przede wszystkim mogą być one przeznaczone na rzecz istniejącej lub mającej powstać fundacji, 

powołanej przez Fundatora, odpowiednio za życia lub w jego testamencie. 

4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator, którym jest Prezes Zarządu Fundacji.  W razie 

braku Prezesa Zarządu Fundacji likwidatora powołuje Fundator. 

5. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

a) zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 
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b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swojej 

wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, 

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 

f) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o 

wykreślenie Fundacji z tego rejestru, 

g) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 
 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy 

rozpoczyna się w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy się w 

dniu 31 grudnia tego samego roku. 

3. Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji mogą podlegać skonkretyzowaniu w 

podejmowanych przez Zarząd uchwałach. 

4. Spory majątkowe, których stroną jest Fundacja rozpoznaje Sąd właściwy dla siedziby 

Fundacji. 

5. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. 
 
 
 

LUBLIN, dnia 29 marca 2022 roku 

FUNDATOR 

Aliplast Sp. z o.o. w Lublinie 
 
 
 

(podpisy) 



 

 


