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Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wileńszczyzna, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Piotra Jankowskiego i Mirosława Ciunowicza
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Andrzeja Janusza Łupińskiego w Kancelarii Notarialnej w
Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3 w dniu 06.02.2007
roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów 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. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej
nazwę i siedzibę.
§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.
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Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom narodowości
polskiej z zagranicy i Polonii.
2. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa polskiego i polonijnego poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Działalność na rzecz organizacji polskich i polonijnych, których celami
statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej.
4. Skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i za granicą.
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a) zbiórek i imprez publicznych,
b) współpracy z podmiotami gospodarczymi,
c) działalności propagatorskiej, informacyjnej, wydawniczej i
badawczej w zakresie związanym z celami Fundacji.
2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz
współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
3. Tworzenie, prowadzenie i finansowanie placówek o charakterze
szkoleniowo-wypoczynkowym zwanych Domami Polskimi.
4. Ochronę praw polskiej mniejszości narodowej na świecie.
5. Wspieranie oświaty, kultury polskiej, dobroczynności oraz ochrony
zdrowia i pomocy społecznej poza granicami Rzeczypospolitej m.in.
przez:
a) międzyszkolną wymianę i pobyty śródroczne uczniów,
b) organizację i prowadzenie różnego typu olimpiad i konkursów,
c) organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów dla dzieci i
młodzieży oraz praktyk pedagogicznych dla nauczycieli,
d) zakup i dystrybucję lektur szkolnych, podręczników itp.,
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e) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych
związanych z celami Fundacji,
f) występy zespołów i artystów polskich oraz ze środowisk
polonijnych na świecie,
g) wspieranie i finansowanie działalności instytucji kultury polskiej,
h) popularyzacja idei dobroczynności i wolontariatu,
i) finansowanie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
§ 8.
Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego. 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 pieniężnej 10 000
zł, (dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w toku jej działania, z czego 5000 zł (pięć tysięcy
złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą Fundacji.
§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 12.
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
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2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji
§ 13.
1.Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
§ 14.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorczym i
opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Rada Fundacji powoływana i odwoływana jest przez Fundatorów.
4. Kadencja Rady Fundacji i jej poszczególnych członków jest nieokreślona.
5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
a) z chwilą doręczenia mu pisma Fundatorów o jego odwołaniu z
Rady Fundacji,
b) z chwilą doręczenia przez niego Zarządowi Fundacji pisma o
rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji,
c) z chwilą jego śmierci.
6. Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co
najmniej trzech członków.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
9. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo
na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
10. Na wniosek Przewodniczącego uchwały Rady Fundacji mogą zostać
podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania
elektronicznego na e-adres wyznaczony przez Przewodniczącego Rady
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Fundacji lub za pomocą faxu na numer wskazany przez
Przewodniczącego lub metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod
treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji.
11. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu
Fundacji.
12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność
Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji.
13. Do Rady Fundacji należy w szczególności:
a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
b) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania
Fundacji,
c) wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach
przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz
podejmowanie uchwal w sprawach wskazanych w § 15, 21, 27, 31,
33, 34 niniejszego Statutu.
§ 15.
1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób i jest powołany na
czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być
odwoływani przez Radę Fundacji w każdym czasie w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 16.
Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
§ 17.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.
§ 18.
Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 19.
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Zarząd Fundacji w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5. ustala regulamin Biura Fundacji,
6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące
stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych
Fundacji,
8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
zatrudnionych w działalności statutowej i gospodarczej,
9. występowanie z wnioskiem w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz
jej likwidacji.
§ 20.
Zarząd Fundacji może powołać jako ciało doradcze, Komisję Programową,
złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
§ 21.
Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i
nagradzani są przez Radę Fundacji.
§ 22.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
§ 23.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes
Zarządu Fundacji działający samodzielnie.
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 24.
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Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą,
bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Fundacja może także tworzyć i
przystępować do spółek prawa handlowego i innych podmiotów w kraju i za
granicą. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. działalność radiowa i telewizyjna w tym nadawanie programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i
telewizyjnych połączona z nadawaniem,
2. działalność agencji informacyjnych i wydawnicza,
3. działalność organizatorów, pośredników i agentów turystyki,
4. usługi hotelarskie – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie
domów, pokoi, miejsc noclegowych oraz świadczenie w obrębie obiektu
usług z tym związanych,
5. usługi gastronomiczne,
6. pozaszkolne formy kształcenia.
§ 25.
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na
prowadzenie działalności gospodarczej środki z funduszu założycielskiego, z
odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz od dochodów
uzyskanych z działalności gospodarczej Fundacji.
Zmiana statutu
§ 26.
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
§ 27.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.
Postanowienia końcowe
§ 28.
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Fundatorom służy prawo odwołania Rady i Zarządu Fundacji lub każdego z jego
członków w każdym czasie.
§ 29.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.

§ 30.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
§ 31.
Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w
drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
§ 32.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia swych celów dla których została
powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 33.
Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w
drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
§ 34.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone na mocy obowiązującego prawa i uchwały Rady Fundacji na rzecz
działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 35.
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Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr
Sądowy w Warszawie.

