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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI LPP ZA 2017 ROK
I.

O FUNDACJI LPP

1.1.Fundacja LPP z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Łąkowej 39/44, kod pocztowy 80-769 została
ustanowiona 12 grudnia 2017 r. przez spółkę LPP S.A. na podstawie aktu notarialnego
(Rep. A nr 9121/2017) sporządzonego w Gdańsku przez notariusza Renatę Górską.
1.2.Fundacja LPP została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS; Fundacja została
wpisana pod numerem KRS 0000710657 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także
do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 22 grudnia 2017 r.
Numer REGON 369051661
Numer NIP 583-32-79-129
Adres poczty elektronicznej: fundacja@lppsa.com
Adres strony www.fundacjalpp.com
1.3.Fundacja LPP działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z roku 1991, nr 46, poz. 203, nr 121, poz. 769 i z 2000 r. nr 120, poz.1268) oraz
w oparciu o statut Fundacji LPP.
1.4.Organem nadzorczym Fundacji jest Rada, w skład której wchodzą:
Sławomir Łoboda – Przewodniczący
Przemysław Lutkiewicz – Wiceprzewodniczący
Paweł Serowik – Członek
Maciej Wozowicz – Członek
1.5.Skład Zarządu Fundacji LPP, w skład którego wchodzą:
Patrycja Zbytniewska – Prezes Zarządu
Anna Miazga – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Ronkowski – Wiceprezes Zarządu
Członkowie Zarządu oraz Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tytułu
pełnionych funkcji wynagrodzenia.
II.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI

2.1. Celem Fundacji jest działalność prospołeczna i prośrodowiskowa. Fundacja szczególnie
angażuje się w projekty nakierowane na wsparcie w usamodzielnieniu się osób wykluczonych,
pomoc rzeczową najbliższym sąsiadom firmy, innowacyjne i ekologiczne rozwiązania
w branży tekstylnej oraz edukację artystyczną. Cele określone w § 3.2 Statutu obejmują
wsparcie działań z zakresu:
2.1.1.
ochrony i promocji zdrowia,
2.1.2.
wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na stan zdrowia lub trudną
sytuację życiową,
2.1.3.
pomocy społecznej, w tym wyrównywania różnic społecznych dzieci i młodzieży,
osób niepełnosprawnych oraz osób pokrzywdzonych przez los,
2.1.4.
szeroko pojętej działalności charytatywnej,
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2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.

2.1.12.

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za
granicą,
wspierania inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym,
religijnym i artystycznym,
upowszechniania i promocji kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród dzieci
i młodzieży,
ochrony środowiska i promowania zachowań ekologicznych,
promowania i organizowania wolontariatu,
udziału i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych, w tym
wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych,
działania na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest
działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa,
rekreacyjna i prozdrowotna,
działalności wydawniczej wspierającej statutowe cele Fundacji.

2.2. Zgodnie z § 3.3 Statutu powyższe cele Fundacja realizuje poprzez:
2.2.1. organizowanie i finansowanie akcji społecznych,
2.2.2. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2.2.3. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych utratą pracy,
2.2.4. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z celem Fundacji,
2.2.5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
2.2.6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
w szczególności pomoc dla wspólnot o charakterze wolontariackim,
samopomocowym i wspierającym osoby niesamodzielne,
2.2.7. promocja i organizacja wolontariatu,
2.2.8. wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2.2.9. organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze
charytatywnym,
2.2.10. współpraca z organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorcami, których działalność
jest zgodna z celami statutowymi Fundacji, zarówno w Polsce, jak i zagranicą,
2.2.11. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii
reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz
prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej cele Fundacji oraz
prowadzenie serwisów internetowych oraz innych form udostępniania wiedzy,
2.2.12. organizowanie i wspieranie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych,
2.2.13. finansowanie nagród i stypendiów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz osób szczególnie uzdolnionych,
2.2.14. dofinansowywanie i organizowanie wyjazdów wypoczynkowo-terapeutycznych
dzieci i młodzieży,
2.2.15. dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą,
2.2.16. dofinansowywanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności lekarstw dla
tych osób oraz innych artykułów wspomagających codzienne funkcjonowanie tych
osób,
2.2.17. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie,
remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocowych,
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2.2.18. finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy
zdrowotnej,
2.2.19. organizacja i finansowe wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności
wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
2.2.20. promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym, w szczególności poprzez przeciwdziałanie wszelkim
formom wykluczenia społecznego,
2.2.21. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz propagowanie potrzeby
rozwijania wolontariatu i opieki pozaprofesjonalnej w obszarze ochrony zdrowia
i pomocy społecznej, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, a także
działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
2.2.22. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
2.2.23. pozyskiwanie finansowania, w tym z dotacji i grantów, na działalność statutową od
instytucji publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i zagranicą.
III.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgodnie z §12 Statutu Fundacja LPP może prowadzić działalność gospodarczą
w zakresie:
3.1.1.
produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
3.1.2.
drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.12.Z),
3.1.3.
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(47.19.Z),
3.1.4.
sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.51.Z),
3.1.5.
sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.71.Z),
3.1.6.
sprzedaż
detaliczna
obuwia
i
wyrobów
skórzanych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
3.1.7.
sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
3.1.8.
sprzedaż
detaliczna
pozostałych
nowych
wyrobów
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
3.1.9.
sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.79.Z),
3.1.10.
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z),
3.1.11.
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (47.99.Z),
3.1.12.
wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
3.1.13.
pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
3.1.14.
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
3.1.15.
stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
3.1.16.
działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
3.1.17.
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
3.1.
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3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.
3.1.25.
3.1.26.
3.1.27.

IV.

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z)
pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B)
działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.21.Z),
działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

FINANSE FUNDACJI

4.1. W raportowanym okresie Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów ani świadczeń, nie
prowadziła żadnej działalności ani nie poniosła żadnych kosztów.
4.2. Fundacja nie zatrudniała pracowników.
4.3. Fundacja nie poniosła wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia.
4.4. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek, nie nabyła również akcji, obligacji,
nieruchomości ani środków trwałych.
4.5. Fundacja nie ulokowała żadnych kwot na rachunku bankowym.
4.6. Fundacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe
i samorządowe.
4.7. Fundacja nie dokonywała rozliczeń podatkowych.
4.8. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji kontroli.

