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I. PRZEPISY OGÓLNE 

 
§1 

Fundacja „Polonia - Ruthenia" zwana w treści Statutu „Fundacją" ustanowiona przez:  

Roberta Czyżewskiego ul. Jagiellońska 44/16 Warszawa 03-462. 

b 

 

Na podstawie oświadczenia o ustanowieniu fundacji złożonego w dniu 9 marca 2009 r. przed 

notariuszem Iloną Marchocką Repertorium A4299/2009 działa na podstawie ustawy z dnia 

6.04.1984 o fundacjach. Dz. U . z 1991 r., nr 46, poz. 203 z póz. zm. oraz niniejszego statutu. 

 

 

§2 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Ząbki. Adres: 05-091 Ząbki ul.Jodłowa22 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§4 

Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem „Fundacja Polonia-Ruthenia" w otoku 
wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczęci podłużnej. 
 

§5 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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II. CEL FUNDACJI 
 

§6 

Celem Fundacji jest wszechstronna promocja kultury i historii Polski, Ukrainy i Białorusi, a 

zwłaszcza działalność społeczna, informacyjna, kulturalna, naukowa i oświatowa na rzecz zbliżenia 

Polski, Ukrainy, Białorusi i krajów byłego Związku Radzieckiego. Fundacja wspomaga i prowadzi 

wszechstronną współpracę z Polonią i Polakami zamieszkującymi poza granicami Polski. 

 

§7 

Cel określone w §6 Fundacja realizuje poprzez: 

a) prowadzenie badań naukowych jak również organizowanie i koordynowanie programów 

badawczych dotyczących celów statutowych Fundacji, 

b) organizowanie i finansowanie wykładów oraz warsztatów tematycznych w kraju i za granicą 

dotyczących upowszechniania wiedzy na temat kultury, historii oraz wzajemnych 

stosunków Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego ze szczególnym uwzględnieniem 

Ukrainy i Białorusi, 

c) przygotowywanie raportów, analiz oraz opinii na tematy związane z działalnością 

statutową Fundacji, 

d) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów oraz szkoleń, których cel oraz 

tematyka są zgodne z celami Fundacji, 

e) przyznawanie nagród i stypendiów dla ludzi wywierających istotny oraz pozytywny wpływ 

na współpracę pomiędzy Polską, Ukrainą, Białorusią i krajami byłego Związku Radzieckiego, 

f) wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji, 

g) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi 

działalność zbieżną z celami Fundacji, 

h) organizowanie programów edukacyjno-oświatowych dotyczących celów statutowych 

Fundacji, w tym organizowanie wymiany międzyszkolnej i międzyuczelnianej pomiędzy 

Polską i krajami byłego Związku Radzieckiego ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy oraz 

Białorusi, 

i) tworzenie zbioru literatury fachowej poświęconej zagadnieniom zgodnym z celami 

statutowymi Fundacji, 

j) wspieranie działalności innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest 

zbieżna z celami Fundacji, 
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k) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie odpowiadającym celom Fundacji, 

l) wspieranie i prowadzenie badań naukowych dotyczących kultury, historii oraz wzajemnych 

     stosunków Polski, Ukrainy, Białorusi i krajów byłego Związku Radzieckiego,  

      m)   przygotowywanie, wspomaganie i organizacja działań na rzecz przyjaznych wzajemnych 

              stosunków Polski, Ukrainy, Białorusi i krajów byłego Związku Radzieckiego,  

      n)    inicjowanie, koordynowanie i wspieranie działań mających na celu promocję kultury 

              i historii Polski, Ukrainy i Białorusi,  

      o)    współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, których działalność przyczynia się do 

              wzmocnienia współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą, Białorusią i krajami byłego Związku 

              Radzieckiego. 

 

§8 

1. Fundacja może zdecydować o przyznaniu Medalu Fundacji „Polonia - Ruthenia" osobie bądź 

organizacji, która realizuje cele statutowe Fundacji. 

2. Fundacja może zdecydować o przyznaniu Stypendium Fundacji „Polonia - Ruthenia" osobie 

fizycznej prowadzącej działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji. 

 

§9 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia 

osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§10 

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez 

Fundatora w kwocie łącznej 1000 PIN (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i 

ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
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§11 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a) darowizn osób fizycznych i prawnych, w tym wpłat pieniężnych od darczyńców, 

b) dotacji, subwencji, spadków i zapisów, 

c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 

d) odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zgromadzonych na rachunkach 

bankowych, włączając w to dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, oraz 

innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 

§12 

1. Środki finansowe i rzeczowe uzyskane przez Fundację przeznaczone są na: 

1. realizację celów Fundacji określonych w § 6, 

2. zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia środków ofiarowanych przez darczyńców jeżeli 

ofiarowaniu środków towarzyszy polecenie wykorzystania środków na cele niezgodne 

z celami statutowymi Fundacji, 

3. w przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 

 

§13 

1. Osoby fizyczne oraz prawne, które wniosły na rzecz Fundacji jednorazową darowiznę w 

wysokości co najmniej 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych )lub 5000 EUR (pięć tysięcy 

euro) mogą uzyskać, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł „Sponsora Fundacji Polonia-Ruthenia". 

2. Tytuł „Sponsora Fundacji Polonia-Ruthenia" jest niezbywalnym prawem osobistym. 

3. Decyzję o jego przyznaniu podejmuje Zarząd Fundacji na pisemny wniosek osoby 

zainteresowanej. 
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IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI 

 

Organami Fundacji są:  

1. Zarząd, 

2. Rada Fundacji, 

§15 

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji  

        na 3-letnią kadencję. 

2. Funkcję Prezesa Zarządu i Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedna kadencję. 

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji bądź śmierci. 

 

§16 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. kierowanie działalnością Fundacji i odpowiedzialność za realizację jej celów 

statutowych, 

b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

d. uchwalanie wniosku o likwidacji Fundacji do Fundatora Fundacji. 

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj 

członkowie Zarządu łącznie. 

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów; 

w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Do oceny podejmowanych przez Fundacje przedsięwzięć Zarząd może powoływać 

konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań. 

 

§17 

Zabrania się Zarządowi Fundacji: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 
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2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków lub organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu Fundacji. 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

5. Zaciągania bez zgody Rady Fundacji wyrażonej w trybie uchwały zobowiązań 

przekraczających jednorazowo wartość 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych). 

 

§18 

1. Rada Fundacji składa się z trzech do jedenastu członków. 

2. Fundator w trybie uchwały powołuje i odwołuje członków Rady w tym Przewodniczącego 

Rady. 

3. Przewodniczący Rady kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. 

4. Fundator jeżeli jest członkiem Rady pełni funkcje Przewodniczącego Rady. 

5. Członkowie Rady Fundacji: 

a. nie mogą łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji z funkcją członka rady Fundacji, 

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c. nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w 

art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi.  

6.     Fundator może przekazać uprawnienie do powoływania i odwoływania Członków Rady i 

Przewodniczącego Rady oraz inne przysługujące mu na podstawie postanowień statutu 

uprawnienia osobie prawnej lub fizycznej. Przekazanie uprawnień statutowych Fundatora 

wymaga uchwały Fundatora i podlega wykonaniu w trybie przewidzianym dla zmiany statutu. 
 

§19 

1.  Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji, 

b) śmierci, 

c) odwołania. 
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§20 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§21 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 

5. Ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom zarządu absolutorium. 

 

§22 
 

Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele 

organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

§23 

Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje obowiązki osobiście. 

§24 

Rada Fundacji w wykonywania uprawnień kontrolnych jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 

2. żądania od Członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 
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V. ZMIANA STATUTU FUNDACJI. LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§25 

Dla osiągania swoich celów Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami w kraju i za granicą, 

których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji na warunkach określonych umową 

obu fundacji. 

§26 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator w trybie uchwały. 

§27 

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator w trybie uchwały. 

§28 

1. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w trybie uchwały z własnej 

inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji. Uchwała w sprawie likwidacji 

Fundacji powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji. 

2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji. 

 

 

 

 

 

 

Robert Czyżewski, Fundator 
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