
Lp. Nazwa fundacji  Rok założenia nr KRS Siedziba Prezes Zarządu  Cel działania 

1. Fundacja Na Rzecz 
Ziemi Bańskiej  

2003 r. 0000206497 
ul. Sportowa 1  
74 - 110 Banie  

Prezes - Arkadiusz Augustyniak 
Wiceprezes - Teresa Kaczmarczyk-Juś                 
Sekretarz - Sylwester Senda 

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie: 
ochrony środowiska, oświaty, kultury i sportu inicjowanie, 
przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć z 
władzami lokalnymi i innymi organizacjami pozarządowymi w 
dziedzinach wyżej wymienionych podejmowanie i wspieranie 
wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju i promocji 
regionu rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na 
aktywne uczestnictwo społeczności lokalnych w życiu regionu i 
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
szerzenie świadomości ekologicznej wśród społeczności. 

2. 

Fundacja Wspierania i 
Rozwoju Rzemiosła 
oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości 

Gospodarczej 
"GRYFITA" w Gryfinie  

2001 r. 0000034882 
ul. Konopnickiej 16d  

74 - 101 Gryfino  

Prezes - Zdzisław Szczepkowski          
Z-ca Prezesa - Ryszard Kopczyński 
Członek - Danuta Mendowska 

Stworzenie sprzyjających warunków służących integracji 
ludności z terenów Pomorza Zachodniego z mieszkańcami 
wschodnich terenów Niemiec, szczególnie w zakresie kulturalno 
- oświatowym i gospodarczym; propagowanie kultury i oświaty 
oraz nowoczesnego modelu gospodarowania mające w 
konsekwencji na celu zdynamizowanie rozwoju zachodnich 
terenów przygranicznych; popularyzacja ekologii na terenach 
Pomorza Zachodniego. 

3. 
Fundacja Kościół 

Mariacki w Chojnie 
Konigsberg/Neumark 

2002 r. 0000133941 
ul. Malarska 24  
74 - 500 Chojna 

Przewodniczący - Janusz Mieszkowski                                  
Zastępca - Peter Helbich                     
Członek - Józef Wojtaś 

Odbudowa zniszczonego w 1945roku w następstwie działań 
wojennych kościoła mariackiego w Chojnie Konigsberg/Neumark 
jako europejskiego zabytku kulturowego. możliwość 
dysponowania tym budynkiem jako miejscem spotkań dla ludzi 
po obu stronach odry, niezależnie od narodowości i języka. Jako 
placówka imprez kultury i sztuki w celu pielęgnacji europejskiej 
dóbr kulturowych. Dla umożliwienia działalności polsko - 
niemieckiej akademii młodzieżowej "budowa mostu - 
Bruckenschlag" z siedzibą w Chojnie - Konigsberg/Neumark w 
sensie ekumenicznym jako miejsce nabożeństw kościołów 
katolickich i ewangelickich oraz innych wspólnot wyznaniowych. 
Dla pogłębienia stosunków między narodem niemieckim i 
polskim w duchu dobrego sąsiedztwa. 

4. Fundacja "Szabla i 
Łuk" 

2014 r. 0000516885 
Zatoń Dolna 23 
74-500 Chojna 

Prezes - Monika Wrona Wiceprezes - 
Dariusz Cieszyński 

Prowadzenie działalności w dziedzinie: popularyzacji i 
upowszechniania zainteresowania historią i tradycją kultur 
świata wschodu i zachodu, poprzez nabywanie i doskonalenie 
umiejętności z zakresu dawnych i współczesnych sztuk i sportów 
walki oraz promocję rekonstrukcji historycznych; 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i 
kulturowej, w szczególności poprzez krzewienie historii i tradycji 
wojska polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kawalerii; 
propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; krzewienia i szerzenia kultury fizycznej oraz 
turystyki i krajoznawstwa, a także organizacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży; popularyzacji ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; propagowania promocji 
zdrowia, poprzez nauczanie zdrowego trybu życia 



5. Fundacja Hospicyjna 
Świętej Rity w Chojnie 

2014 r. 0000527450 
ul. Kościuszki 5 
74-500 Chojna 

Prezes - Jolanta Wiśniewska 
Wiceprezes - Elżbieta Łazar 

Zorganizowanie kompleksowej opieki nad chorymi w tenninalnej 
fazie choroby nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze 
względów medycznych bądź socjalnych; szkolenie i udzielanie 
pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w 
terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostającymi w 
domach; szkolenie personelu medycznego - lekarzy i 
pielęgniarek oraz prezesa zarządu fundacji, zarządu fundacji i 
rady fundacji - w zakresie opieki nad w/w kategorią chorych; 
szkolenie ochotników - wolontariuszy do pomocy w opiece nad 
chorymi przebywającymi w hospicjum i w domach; 
propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej; 
udzielanie pomocy i współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej 
w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej; inspirowanie, finansowanie i organizowanie 
badań naukowych, konferencji i seminariów na temat problemów 
związanych z opieką hospicyjną; fundacja może sprawować 
opiekę paliatywną nad chorymi na choroby nowotworowe; 
finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form 
świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej 
przez osoby prawne, instytucje, jednostki oraz inne. 

6. Fundacja Horyzont 2015 r. 0000578612 
ul. Orzechowa 11 

74-107 Radziszewo  
Prezes - Leszek Jager Wiceprezes - 
Karolina Czaban 

Prowadzenie działań profilaktycznych i informujących w szkołach 
i placówkach opiekuńczo- wychowawczych:, z tematyki fas/fasd, 
zaburzeń: spektrum autyzmu, adhd i innych neurorozwojowych, 
z zakresu profilaktyki społecznej, w tym od środków 
psychoaktywnych; organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i 
warsztatów dla środowisk rodzinnych oraz specjalistów 
pracujących z dzieckiem i rodziną; organizacja turnusów 
terapeutycznych dla dzieci i rodzin z ryzyka wykluczenia 
społecznego; pomoc dzieciom, które wymagają specjalistycznej 
opieki medycznej, szczególnie tym pozbawionym opieki 
rodzicielskiej; podejmowanie inicjatyw i działań skierowanych do 
ludzi młodych (w tym w szczególności nieaktywnych zawodowo, 
edukacyjnie i szkoleniowo), które pozwolą na: 
rozpowszechnianie i propagowanie możliwości edukacyjnych, 
szkoleniowych oraz szkoleniowych, organizowanie i 
prowadzenie działań zmierzających do rozpoznania potrzeb i 
problemów osób młodych; opracowanie i wdrażania 
instrumentów wsparcia zmierzających do aktywizacji; wspieranie 
młodych ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia; przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych 
kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz wspieranie ich reintegracji 
poprzez aktywizację społeczno - zawodową w formie szkoleń, 
warsztatów i programów edukacyjnych; pomoc rodzinom 
naturalnym, zastępczym i adopcyjnym w postaci poradnictwa 
pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, medycznego, 
terapii krótkoterminowej; pomoc kobietom w ciąży społecznie 
problemowej;  popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej; 
popularyzacja różnych form rodzicielstwa zastępczego; 
przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków 
chemicznych psychoaktywnych; promocja regionów wiejskich; 
organizacja jarmarków, targów, festynów, konkursów 
propagujących tradycje wiejskie i rodziny; współpraca z 
władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami, 
placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi, 
społecznymi, zakładami pracy; szkolnictwem itp.; podejmowanie 
inicjatyw i działań ukierunkowanych na: działania związane z 
rozwojem szeroko pojętego przetwórstwa owoców, warzyw i ziół; 
udzielaniu wsparcia młodym rolnikom w przetwórstwie i 
sprzedaży ich wyrobów; wytworzonych w oparciu o receptury z 
różnych źródeł, pomocy w nawiązaniu wzajemnych kontaktów 



pomiędzy szefami kuchni i kucharzami a rolnikami, m.in. poprzez 
pokazy, warsztaty, spotkania edukacyjne, degustacje, kolacje; 
utworzenie i prowadzenie klastru poświęconego przetwórstwu 
owoców, warzyw i ziół oraz ich przedstawicielom; tworzeniu i 
prowadzeniu bazarów, bazarków, wystaw, promocji oraz targów 
eco związanych ze sprzedażą wyrobów przetworów z owoców, 
warzyw i ziół, stworzeniu produktów regionalnych i ich promocji 
na terenie całego kraju i zagranicą; zbudowaniu i prowadzeniu 
współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju 
szeroko pojętego przetwórstwa owoców, warzyw i ziół. 

7. Fundacja Droga Lotha 2017 r. 0000699120 
ul. Jeziorna 9 

74-510 Trzcińsko-Zdrój 

Prezes -  Jarosław Płotkowski  
Wiceprezes - Leszek Niedziela 
Skarbnik - Katarzyna Fidek 

Promocja dziedzictwa kulturowego; działalność na rzecz 
mniejszości narodowych i etnicznych; podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej, kulturowej;  popularyzacja aktywnych 
form rekreacji w społeczeństwie;  wspierania osób i rodzin 
wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu;  promocja zdrowia i zachowań 
prozdrowotnych; nauka, edukacja, oświata, wychowanie; 
działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; promocja i 
organizacja wolontariatu; działalność wspomagająca technicznie 
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe; propagowanie kultury, tradycji, historii i sztuki;  
upowszechnianie wiedzy na temat ogrodów i parków oraz nowej 
formy ochrony jaką jest park kulturowy; promowanie turystyki 
uzdrowiskowej, kulturowej, biznesowej i aktywnej oraz sportu; 
rewitalizacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; ochrona 
walorów kulturowych; działalność propagatorska i informacyjna 
dotycząca obszaru działania fundacji w Polsce i za granicą; 
budowanie i promowanie wizerunku obszaru działania fundacji 
na świecie; działanie na rzecz integracji społecznej i rozwoju 
rynku pracy;  ochrona środowiska naturalnego; zwiększanie 
atrakcyjności i konkurencyjności regionów; poprawa 
bezpieczeństwa; rozwój społeczności lokalnych, samorządnych 
wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji 
działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach 
życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, 
integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, 
przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i 
humanitarna); rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym 
poprawa ekonomicznych warunków tych społeczności. w 
pozostałym zakresie cel określony w §4 statutu fundacji. 

8. Fundacja APR 
Zachodniopomorskie 2016 r. 0000641774 

ul. Łużycka 116A,           
74-100 Gryfino 

Prezes - Maciej Niski 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 
społeczeństwie, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego 
trybu życia, wspieranie rozwoju umiejętności sportowych w 
społeczeństwie, wyszukiwanie i promowanie utalentowanych 
sportowców, praca na rzecz profesjonalizacji sportu w Polsce, 
promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i 
samorządowej oraz podmiotów gospodarczych z organizacjami 
zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem, działalność 
charytatywna. 



9. 

Fundacja na Rzecz 
Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych 
"Pozytywna Energia" 

2019 r. 0000786525 
ul. Strzelecka 3,               

74-110 Banie 
Prezes - Sylwester Pińczuk 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; szeroko 
rozumiana aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
intelektualnie z uwzględnieniem ich indywidualnych 
umiejętności, zainteresowań i predyspozycji; kształtowanie 
świadomości społecznej i opinii publicznej na temat potrzeb oraz 
możliwości osób niepełnosprawnych; podejmowanie i rozwijanie 
inicjatyw związanych z rekreacją i turystyką osób 
niepełnosprawnych; pomoc społeczna związana z 
zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych; działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; 
działalność na rzecz praw obywatelskich; pomoc społeczna, w 
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalność 
charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrona i promocja 
zdrowia; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność 
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie; wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
promowanie sztuk wizualnych, a w szczególności fotografii w 
Polsce - zmierzające do wzrostu znajomości sztuk wizualnych w 
społeczeństwie; rozwój środowisk twórców sztuki wizualnej; 
promowanie polskiej fotografii na świecie. w pozostałym zakresie 
cel działania fundacji określa § 11 statutu. 

10. Fundacja Horyzonty 2018 r. 0000748028 
Osinów Dolny 17,  
74-520 Cedynia 

Prezes - Halina Wołosz  
Członek - Emilia Wołosz  

Pielęgnowanie tradycji narodowych, popularyzacja historii 
powszechnej i regionalnej, wspieranie rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; inicjowanie i wspieranie 
rozwiązań w zakresie ochrony przyrody, ochrony krajobrazu 
naturalnego i bogactw naturalnych; wspieranie działań na rzecz 
środowisk polonijnych i obywateli polskich, żyjących poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej; działanie na rzecz kultury i 
ochrony zabytków; wspieranie inicjatyw gospodarczych i 
społecznych na rzecz mieszkańców wsi, promocji rzemiosła 
tradycyjnego i artystycznego oraz produktów regionalnych; 
wspieranie i organizacja działań dotyczących przeciwdziałania 
wykluczeniom społecznym, kulturowym i zawodowym; rozwijanie 
i umacnianie postaw nastawionych na współdziałanie w rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu oraz współpracy 
międzynarodowej i międzykulturowej; inicjowanie i wspieranie 
współpracy na rzecz integracji europejskiej; działalność na rzecz 
podmiotów, których celami statutowymi jest: działalność 
naukowa, oświatowa, kulturalna, turystyka i rekreacja, ochrona 
dziedzictwa kulturowego, zdrowie i ochrona środowiska. 



11. 
Ośrodek Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt 
"Bielik" 

2021 r. 0000926504 
ul. Mieszka I 17 
74-100 Gryfino 

Prezes - Marek Woś 

Wspieranie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt 
"Bielik" w Gryfinie oraz innych podobnych ośrodków; ochrona 
praw i dobrostanu zwierząt; ratowanie zagrożonych i ginących 
gatunków zwierząt; ochrona dążąca do zachowania terenów i 
miejsc występowania zwierząt, korytarzy migracyjnych oraz 
tworzenie nowych ostoi i miejsc rozrodu zwierząt; edukacja 
ekologiczna społeczeństwa a w szczególności, dzieci, 
młodzieży, nauczycieli, pracowników administracji publicznej i 
myśliwych; działanie na rzecz ekologii oraz działalność 
proekologiczna; działalność naukowa, w tym zbieranie danych 
dokumentujących stan oraz zagrożenia zwierząt; opracowywanie 
oraz wdrażanie planów działań ochrony zwierząt i środowiska 
przyrodniczego; inicjowanie i popieranie działalności sprzyjającej 
zrównoważonemu rozwojowi środowiska naturalnego. 

12. 

Fundacja Niesienie 
Pomocy Obywatelom 

Ukrainy "Vreespol 
Helps Ukraine" 

2022 r. 0000959656 
ul. Chojnicka 50,             

74-510 Trzcińsko Zdrój 

Prezes - Cornelis Vreeswijk                   
Członek - Ewa Vreeswijk                      
Członek - Jacobus Vreeswijk 

Niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności: 
dzieciom i młodzieży, osobom chorym, osobom starszym, 
osobom wyjeżdżającym do pracy za granicę; przeciwdziałanie 
dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej; 
dawanie wsparcia interwencyjnego ( nocleg, wyżywienie, 
ubrania, lekarstwa), prowadzenie działań na rzecz poprawy 
sytuacji prawno-socjalnej obywateli Ukrainy, zwłaszcza poprzez 
informowanie o koniecznych zmianach istniejących przepisów; 
organizowanie grup wsparcia dla w/w osób; współpracę z 
instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy dzieciom, 
młodzieży, osobom dorosłym znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej; dystrybuowanie pomocy rzeczowej (ubranie, 
kosmetyki, wyprawki dla dzieci, meble, sprzęt agd). 

 


