
STATUT FUNDACJI NA RZECZ

Rozdzial I

POSTANOWIENIA

s1.
Fundacja pod nazw4,Fundacja Na Rzecz pomocy Dzieciom z
Grodzieiszczyzny . zwana dalei Eundacjq uslarowona pzez piorrd
Janhowsktego 7\,vanego dalej fu "datoren, akrem nolarialnym spoeedzonym
przez Notariusz Aline Sikorcka
z Kancelafii Notaialnejw Bialymstoku, uJ. Kilinskiego 13
dnia 16 stycznia 2001r. repertorium A numer.l79l01,
przepis6w ustawy z dnia 06.04.1984 roku o fundacjach
t6 poz 203 z pai". zn.) oraz postanowiei

1 .
2.

POMOCY DZECIOM Z GRODZIENSZCZYZNY

Fundacja posiada osobowosa

s3.
Siedzibq Fundacji jest Bialystok.

r Rzeczypospolitej Polskiej.
spoleoznych i gospodarczych

Poza granicami Rzeczypospolitej

OGOLNE

dziala na podstawie
(Dz. U. Z 1991 r. Nl
niniqszego statutu

s2.
prawn4

s4.
Tercnem dzialalnosci fundacji jest obsza
Dla wlaCciwego rcalizowania cel6w
Fundacja moze prowadzi6 dzialalnos6
Polskiej.

Fundacja u2ywa okrqglej pieczeci
isiedzibg.

Fundacja rno2e
wraz z Innyml
zasluzonym dla

w otoku, wskazujqcym jej nazwQ
s5.

z napisem

s6.
lstanowid odznaki i medale honorowe onz p?y?Jlawaa je
nagrodam i wy'oZnienian. osobom llzycznym i p?wnym
cel6wobranych pEez Fundacjg lub dla samej Fundacji.



Rozdziall l

CELE ] ZASADY DZIATANIA FUNDACJI

s7.
Celami Fundacji s4
1 Udzielanie pomocy mate alnej i niematerialnej dzieciom polskiego

pochodzenia z Republiki B alorus,
2. Oeanzacja integrccyjnego etniego i zimowego wypoczynku da dzieci

polskiego pochodzenia z Repub ki Bialorus ofaz dzieci z polskich dom6w
dziecka I placbwek opleki spolecznej,

3 Skupianie wokor dei Fu-dac. osob w lrrlu za grd-rcq

s8.
Fundacja realizuje swoje cele popzezi
1. Organlzowanie finafsowaniel
a) zbi6rek i mpfez publicznych,
b) wspolpracy z pod miotami gospodarczym ,
c) dzialalno6ci propagaloskiej, informacyjnej i wydawn czej w zakresie

pomocy dzeciom polskiego pochodzeniaz Republ ki Bialorus.
2. Wsp6lpracQ z instytucjami publicznymi i oruanizacjami pozazqdowymi

dzalaiqcymi w zakresie objetym celami fundacji oraz wspolpracq krajowqi
zagtancznq z nstytucjami oraz osobami lizycznymi wykazujEcymi
zainteresowanie celami Fundacji.

3. Tworzenje, prowadzenie i linansowanie plac6wek o chaEkterze
wypoczynkowo - konlerencyjnym zwanymi Domarni polof ii

4 Wspieranie oswiaty polskiej na Bialorusi m.in. pzez:
a) miqdzyszko nqwymiang pobyty Sr6droczne uc4row,
b) organizacjQ ollmpiad pzedmiotowych,
c) orgar zowanie warsztatbw, kurs6w dla dziec, praktyk pedagogicznych dla

nauczycieli,
zakup idystrybucj9 lektur szkolnych, podrgcznik6w itp.,
pob),ty dzieci i mlodzie2y u rodzin w Polsce,
organizo!'/anie konferencji naukowychi popu arnona!l'owych
poswiqconych oSwiacie.

5 WspieEnie kultury polskejna Bialorusim in. peez:
a) organizacj9pzeglqd6wpolskiej sztuki,
b) wystqpy tw6rcdw izespol6w polonijnych w Polsce,

0l
e)
0



c)
0)
e)

organizowanle wystaw ariystow polon lnych,
wspleranie dzialalnosci instytucji kultury polskiej,
organlzowanie kursdw iwaFztatbw dla animator6w itw6rc6w ruchu
artystycznego.

$e.
Dla osiEgngcia swych cel6w Fundacja mo2e wspiera6 dzialalnosa innych
osob prawnych oraz os6b fizycznych, ktorych dzialalnosC jesi zbidna z
celami Fundacji.

Rozdziat lll

IDOCHODY FUNDACJIMAJATEK

s10.
1. [,4ajEtek Fundacji stanowi fu nd usz zalozycielski w kwocie pienie2nej

10 000,00 zl (dziesleciu tysiQcy)zlotych oraz Srodki finansowe, nieruchomosc
i ruchomo6ci nabyte pEez Fundacjg w toku jejdzialania.

2. Zabrania siq udzielania po2yczek lub zabezpieczania zobowiazari
majqtkiem Fundacji w slosunku do czlonk6w Organ6w Fundacji, jej
pracownik6w oraz os6b, z ktorymi czlonkowie 0rgan6w Fundacji i lej
pracownicy pozostajq w zwiqzku malzehskim, we wsp6lnym po2yciu
albo w stosunku pokrewieistwa lub powinowactwa w linii proslel,
pokrewieisf,i/a lub powinowactwa w linil bocznej do druglego stopnia
albo sqzwiEzani z t),lulu pzysposobienia, opieki ub kurateli, zwanymi
dalei,osobaml bliskimi".

3. Zabrania siq pEekazywania majqtku Fundacji na Eecz czlonk6w
oruanow Fundacji, pEcownikow oraz ich os6b b skich, na zasadach
innych niz w stosunku do os6b trzecich, w szczeg6lnosci jesli
pzekazanie to nast9puje bezplatnie lub na prcferencyjnych warunkach.

4. Zabrania sig \,'iykorzyst,ran a rnajqtku Fundacji na Eecz czlonkbw
Organow Fundacji, pracownik6w oraz ich os6b bliskich na zasadach
innych nlz w stosunku do osbb t"ecich chyba,2e to wykotzystanie
bezposredn o wynika z celu statutowego.

5. Zabmnia siq zakupu towadw lub uslug od podmiot6w, w kt6rych
uczestniczq czlonkowie 0rgan6w Fundacji, jej pracownicy oraz ich
osoby bliske, na zasadach innych niz w stosunku do os6b lzecich !b
po cenach liry2szych ni2 rynkowe.



sl t .
zobowiqzaniaFundacja odpowiada za swoje calym swoim majqtkiem.

$12.
Dochody Fundacji pochodzqw szczegolnosci z:
1. Darowizn, spadk6w, zapis6w,
2. Subwencji os6b prawnych,
3. Dochod6w ze zbi6rek i imprez publicznych,
4. Dochod6wz majqtku ruchomego inieruchomego,
5. Dochoddw z dzialalno6ci gospodarczE prowadzonejpaez Fundacje.

Dochody pochodzqce
u2yte na realizacjg
postanowiliinaczej.

st5.
Osoby fizyczne i prawne kt6re dokonujq na ftecz Fundacji darcwizny lub
subwencji, jednorazoweilub lqcznej. w wysokoSci rownej co najmniej
5 000,00 zl lub, gdy idzie o osoby zagrcniczne, 1 200,00 dolarow USA,

st3.
z subwencji, darcwizn, spadk6w i zapis6w mogq byd
wszysth'ch cel6w FJndacji. o :e ofiarodawcy nie

Rozdzial lV

ORGANY FUNDACJI

s14.
W przypadku powolania Fundacji do dziedziczenia Zazqd sklada
oswiadczenie o przyjeciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i lo tylko
wowczas gdy w chwili skladania tego oiwiadczenia jest oczywiste. :e stan
czynny spadku znacznle przeryisza dlugi spadkowe.

uzyskuj+ o ile v/yrazq stosowne 2yczenie, tytul Dobroczyricy Fundaq'i.

Tytul Dobroczyricy ma charakter
s16.

osobisty.

Oruanami Fundacji s4
' Rada Fundacji,
- Zarzqd Fundacji.

sli.



2.
3 .
a)

s18.
1. Rada Fundacji sklada sig z 3-6 os6b powolanych i odwol).\a/anych peez

Fundatora, wtym PEewodnjczEcego Rady Fundacji
Kadencja Rady Fundacji i jej poszczeg6lnych czlon kow jest nleokres ona.
It4andat czlonka Rady Fundacji wygasa:
z chwilE doreczenia mu pisma Fundatom o jego odwolaniu z Rady
Fundaci ,

b) z chwllqdoeczenia p)zez nego ZarzqdowiFundacji pisma o rezygnacjiz
uczestn ctwa w Radzie Fundacji,

c) z chwila jego smjerci.
4 Czlonkaml Rady Fundacji nie mogq by6 osoby skazane pfawomocnym

wyrokiem za pzestgpstv/o umy6lne scigane z oskarzenia pub icznego lub
pEestgpsh,'/.o skarbowe.

5 Czlonkowie Rady Fundacji nie rnogq bye czbnkamiZazqdu Fundacji ani
pozostawac z nimi w zwiqzku mal2eiskim, we wsp6nym pozyciu, w
stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub podleglosc slu2bowej.

s19.
Rada podejmLrje dzialalno66, lesli w jej pmcach moze brai udziat co najmn ej
trzech czlonk6w. W pzedwnym pzypadku jedynym organem Fundacji staje
si9 Zazqd.

Rada jest organem
naaz0rczycn.

opinjodawczych

Rada \,'/ybiera ze swego grona
Rady Fundacjl.

Pzewodn czEcego i Sehrelaza

1. Rada pracLrje fa posiedzeniach,
razy w roku.

odbywajE si9 nie rzadziej ni2 dwa

2. Na wniosek PzewodniczEcego uchwaly Rady Fundacjl mogq zostae
podjQte takze bez odblM/ania posiedzenia, w drodze glosowania
eektronicznego na e-adrcs wyznaczony przez PzewodniczAcego Gdy
Fundacji ub za pomocq faxu na numer wskazany pEez
Pzewodniczqcego rady Fundacjl ub metodq obiegowq popEez skladanie
podpisow pod treSciq uchwaly pzez poszczeg6 nych czlonkbw Rady
Fundacii.

s20.
o uprawnieniach inicjatywnych,

s21.
Zastepce

s22.
kt6re



W posiedzeniach
Fundacji.

Rady
s23.

Fundacji uczeslniczypzedstawiciel Zatzqdu

Do
1 )
2)
3)
4)

s24.
Uchwaly Rady zapadajq zwyklq wiekszo6ciq glos6w bez v/zglgdu na liczbq
czlonkow obecnych, z tym 2e wymagana jest obecno66 pzewodniczqcego
lub Zastepcy Ptzewodniczqcego Rady Fundacii.

s25.
Rady nale2y:
wystepowanie z wnioskami dotyczqcymi dzialalno6ci Fundacji,
opiniowanie wieloletnich i rccznych program6w dzialania Fundacji,
wyra2anie opiniiw sprawach pzedlo2onych jej pzez Zazqd,
rczpatrywanie rocznych spEwozdai Zaeqdu Fundacji,
podejmowanie uchwal w sprawach wskazanych w SS 30, 33, 40, 43, 45, i
46 niniejszego Staiutu.

s26.
Zatzqd Fundacji sklada sie z od tzech do pigciu os6b ijest powolywany na
czas nieoznaczony pnez Fundatora. Fundator mo2e wyznaczyi, co wymaga
fomy pisemnej osobg fizycznq lub prawnA kt6ra przejmie wykonywanie
powyzszego uprawnienia. Czlonkami Zazqdu Fundacji nie mogq by6 osoby
skazane prawomocnym wyrokiem za pzeslqpstwo umy6lne Scigane z
oskaeenia publicznego lub peestgpstwo skabowe.

Fundalor mo2e zostac czlonklem
527.

Zazqdr.

Fundatorowi slu2y
ka2dym czasie.

Zatzqd Wbien ze

prawo od\,lolania lub kazdego z jego czlonk6w w
s28.
Zatzqdu

s29.
Prezesa,swego grcna WicepGzesa iSekretaza Fundacji.



s30.
Do Zazqdu nalezy podejmowanie decyzji we wszystkich spmwach nie
zastee20nych do kompelencji Rady Fundacji.

s31.
ZaE 4d w szczeg6lnoSci:
1) reprezentuje Fundacjg na zewnqtz,
2) uchwaa wielolelnie ircczne prcgramy dzialania Fundacji,
3) sprawuje zarzqd nad majqtkiem Fundacji,
4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapis,
5) ustala reg!lamin Biura Fundacji,
6) twotzy iznosizaklady Fu ndacji i jn ne jej jed nostki oruan izacyjne,
7) powoluje i odwoluje dyrektora Biura Fundacj oraz inne osoby pelniEce

stanowiska kierownicze samodzlelne w jednostkach o0anizacyjnych
Fundacji,

B) ustala wlekosc zatrudnienla, zasady wynagradzanta oraz wielkose
6rodkow na wynagrcdzenia nagrody dla pmcownik6w Fundacji,
zatrud n ionych w dzialalnosci statutowej oraz w dziala nosci gospodarczej,

9) podejmuje decyzje w przedmiocie zmjany statutu Fundacji oraz jej
likwidacji.

Zatz$ noie
zlozonqz osob

Czlonkowe Zazqdu sE z tytulu
nagradzani pzez Rade Fundacji.

tych funkcji wynagradzan i

s34,
Zarzqd podejnuje -chwaly rwy<,q wigkszosci4
waznosci uchwaly \rvymagana jest obecnosi co
czlonkow, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacjl.

s32.
powohe, jako swoje cialo doradcze,
skupionych wokol idei Fundacji

833.
pelnienla

Komisje Programow4

g1os6w, przy czym do
najmniel polowy jego

1 .

2.

oswiadczenia
w tym Prezes
OSw adczen a
skladaCjedna

s35,
woli w imieniu Fundacji skladajq dwaj czlonkowie Zazqdu,
lub Wiceprezes Fundacji,
woli w imieniu Fundacji w zakresie zwyklego zaEqdu mo2e
osoba upowa2niona do teg o ptzez Zatzqd.



DZIATALNOSO

Rozdzial V

GOSPODARCZA FUNDACJI

s36.
Fundacja moze prowadzie w kraju j za granic4 zgodnie z obowiEzujqcyrnj w
tym zakresie przepisami, dzialaln066 gospodarczq w zakresiel
1) handel adykulami spo2ywczymi i peemyslowymi z u/ylqczeniem

koncesjonowanych oraz wymagajqcych odrebnych zezwolei,
2)uslugi transportowe, komputercwe, introligatorckie, czyszczenie

pomieszczen, uslugi marketingowe i reklamowe,
3) uslugi holelaEkie- krotkotMale, og6lnie dost9pne wynajmowanie domow,

pokoi miejsc noclegowych, miejsc do ustawlania namiot6w lub pzyczep
samochodowych oraz 6wiadczen e w obrQble obiektu uslug z tym
zwrEzanycn,

4) wynajem spz?tdw wodnych, gastronomia, sauna, prowadzenie o6rcdka
wyp0czynKowego.

537.
Z majqtku dochod6w Fundacji Zazed pzeznacza, w mlare pohzeby na
prowadzenie dzialaho6ci gospodarczej Srodki z funduszu zalozycielsk ego, z
odsetek bankowych od funduszu zalozycielskiego oraz z dochod6w
uzyskanych z dzlalalno6ci gospodarczej.

Dzialalnosi gospodarcza Fundacji
nie t\ryodrebnionej.

jest w formie organizacyjnie
s38.
prowadzona

Rozdzial Vl

ZI\4IANA STATUTU

s39,
dotyczyd istotnychZmiana statutunle moze zm an c-Alowfundacji.



Decyzie w pzedm ocie
jednomyslnej uchwaly,
RadQ Fundacji

s40.
zmiany statutu podejmuje Zarzqd Fundacj w drodze
przy czym uchwala ta wymaga zah,vierdzenia pzez

RozdzialVll

POSTANOWIENIA KONCOWE

Dla efekt),\,vnego realizowania
innqfundacj4

Fundacja moze polqczyc siq z

Polqczen e nie mo2e nastqpi6,
zmlanie ce Fundacji.

jego wyniku m6glby ulec istotnej

543.
Decyzlq w pzedmiocie polqczenia podejmuje ZaEEd Fundacj w drodze
jednomyslnej uchwaly podj9tej po zapoznaniu siq ze stanowiskiem
wlasciwego minislra, przy czym uchwala la wymaga zatwierdzenla peez
Rade Fundacji.

s44.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiEgniQcla cel6w dla kt6rych zoslala
powolana l!b w razie M/yczerpan a sie jej Smd k6w iinansowych imajqtku.

s45.
Fundacji podejrnuje ZarzEd Fundacji w
czym uchwala ia wymaga zalwedzenia

s46.
N,laiEtek pozostaly po llkwidacji Fundacji przekazuje si?, z zastee2en em
tresci afi. 5 ust. 4 Usta\4y o fundacjach, instytucjom ktorych dzialalno6c
odpowiada celom Fundacjl, wskazanym wtym ce u pzez Rade Fundacji.

s41.
swoich ce 6w

s42.
je6li w

Decyzjq w przedmioce likwidacji
drodze jednomy6lnej uchwaly, pzy
pzez Radq Fundacji



s47.
Statut wchodzi w 2ycje z dniem zarejestrcwanja Fundacji przez Krajovvy
Rejeslr Sqdo\4'y w Bialymstoku.


