STATUT
Fundacji Dziedzictwo Kresowe
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich
zwana w treści statutu „Fundacją” ustanowiona przez Jana Sabadasz
zwanego w treści statutu „Fundatorem", aktem notarialnym nr
Repertorium A nr1900/2012 sporządzonym przed notariuszem Małgorzatą
Kędzierską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Zimnej 2 lok. 1
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną i powołana jest na czas
nieokreślony.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Fundacja może tworzyć krajowe i zagraniczne oddziały, zakłady, filie, a
także przystępować do spółdzielni.
§5
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego (logo) wzór których ustanowi Zarząd Fundacji.
2. Fundacja
Kresowe”

może

używać

skróconej

nazwy

„Fundacja

Dziedzictwo

3. W kontaktach z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w
tłumaczeniu
na
język
obcy.
4. Fundacja może ustanawiać specjalne dyplomy, odznaki i medale
honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami
wyróżnień
osobom
fizycznym
i prawnym, a także nie posiadającym osobowości prawnej instytucjom
zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację
celów.
4. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób
prawnych
lub fizycznych, która jest zbieżna lub tożsama z celami statutowymi
Fundacji.
5. Fundacja może być członkiem innych organizacji
międzynarodowych oraz podejmować z nimi współpracę.

krajowych

i

§6
1. Fundacja może działać jako organizacja pożytku publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku
publicznego
i
wolontariacie
(Dz.U. z 2003r. nr.96 poz.873) z zachowaniem zasad i warunków
określonych tą ustawą.
§7
1. Ministrem właściwym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele i formy działania Fundacji
§8
1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie pomocy środowiskom
polskim i polonijnym za granicą, budowanie polskiego lobby na arenie
międzynarodowej oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania
polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego.

§9

Celami Fundacji są w szczególności:
1. Organizowanie różnych form działalności na rzecz promowania,
upowszechniania, pogłębiania i umacniania wiedzy o polskiej kulturze,
dorobku naukowym i gospodarczym oraz historii i tradycji w Polsce i
zagranicą.
2. Budowanie polskiego lobby na arenie międzynarodowej .
3. Podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej współpracy z Polonią i
Polakami zamieszkałymi poza granicami Polski w takich m.in. dziedzinach
jak: kultura, nauka, gospodarka, ekologia, turystyka i sport.
4. Propagowanie nauczania języka polskiego w środowiskach Polonii i
Polaków mieszkających poza granicami Polski oraz podtrzymanie ich
tożsamości narodowej. Wspieranie szkół z polskim językiem wykładowym
za granicą.
5. Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania
swoich pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach zamieszkania oraz
wspieranie
ich
zawodowych
aspiracji.
6. Tworzenia przyjaznego klimatu i pogłębiania więzi
środowiskami polskimi i narodami kraju zamieszkania Polaków.
7. Pogłębianie i szerzenie w Polsce
zamieszkałych poza granicami Polski.

wiedzy

o

Polonii

pomiędzy
i

Polakach

8. Organizowanie pomocy humanitarnej, socjalnej i społecznej dla osób
polskiego pochodzenia.
9. Udzielanie pomocy w zakresie ochrony zabytków kultury polskiej
(zarówno
świeckiej
jak
i sakralnej) i dziedzictwa narodowego.
10. Podejmowanie szeroko rozumianej współpracy z innymi fundacjami,
stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i
organizacjami społecznymi, w tym pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz
Polaków na Wschodzie.
11. Obrona praw polskiej mniejszości narodowej.
§10

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.
Współpracę
z
organami
administracji
centralnej,
władzami
samorządowymi, a także przedsiębiorstwami i innymi podmiotami
gospodarczymi, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
2. Wspieranie inicjatyw gospodarczych i społecznych Polonii i Polaków
zamieszkałych poza granicami Polski.
3. Organizowanie dla Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami
Polski:
kursów
z zakresu historii, kultury, nauki, sztuki i języka polskiego, kolonii letnich,
konkursów tematycznych, festiwali artystycznych, zawodów sportowych i
innych działań kulturalno-oświatowych.
4. Organizowanie polsko-polonijnych spotkań
Zjazdów
i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski.

środowiskowych

oraz
Polonii

5. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych zmierzających do
tworzenia sprzyjających warunków dla umacniania i rozwijania kontaktów
Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski z Macierzą.
6. Wspieranie działań ukierunkowanych na realizację aktów prawnych
związanych z opieką państwa nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza
granicami kraju.
7. Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej.
8. Tworzenie warunków ułatwiających młodzieży polonijnej zdobywanie
wykształcenia
w Polsce oraz sprawowanie nad nią opieki.
9. Organizowanie imprez sportowych, meczów, turniejów oraz innych
przedsięwzięć
w zakresie aktywizacji sportowej.
10. Przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej.
11. Prowadzenie centrów informacji służących Polakom i Polonii.
12. Podejmowanie wszelkiej innej działalności sprzyjającej i przybliżającej
realizację
celów
Fundacji.
§11
1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w
jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby
współpracujące
z
Fundacją

w innych formach prawnych.
§ 12
1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja
współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi dla
osiągania wspólnych celów statutowych.
2. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w
uzyskaniu
niezbędnych
funduszy
z innych źródeł.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora.
2. Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa
majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów.
2. Dotacji celowych i subwencji.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Odsetek, dywidend i zysków z akcji, lokat, funduszy, oraz udziałów.
5. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w
walutach
obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa
dewizowego.

§ 15

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 16
1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być
wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą one
stanowić źródła zysków dla Fundatora, donatorów oraz członków organów
Fundacji.
2. Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w
sprzeczności
z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.

§ 17
1. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim
majątkiem w stosunku do Fundatora, członków jej organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie wspomnianych organów oraz
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu 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.
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora,
członków jej 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. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany przez Fundatora,
członków jej 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.
4. Fundacja nie może korzystać z usług oraz dokonywać zakupu towarów
od
podmiotów,
w których uczestniczy Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji

§ 18
1.Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana w treści statutu „Radą”.
b. Zarząd Fundacji, zwany w treści statutu „Zarządem”.
§ 19
1. W skład Rady może wchodzić Fundator oraz inne osoby powołane w
uchwale Fundatora na 5 letnią kadencję.
2. Rada składa się z 3 do 15 osób członków, w tym z Przewodniczącego
Rady mianowanego przez Fundatorów.
3. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji, złożenia
rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Fundatora,
4. Posiedzenia Rady zwołuje się na wniosek Fundatora, Członka Rady lub
Zarządu. Przy czym posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
5. Rada jest organem nadzoru, przyjmuje i opiniuje sprawozdania Zarządu.
Pełni także rolę doradczą i opiniodawczą.
6. Decyzje Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z członkostwem w
Zarządzie.

§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa, a w razie konieczności również
Wiceprezesów, Sekretarza oraz Członków Zarządu powoływanych przez
Fundatora w drodze uchwały.
2. Fundator może pełnić funkcję w Zarządzie.
3. Wszyscy członkowie Zarządu są powołani na 5 letnią kadencję.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku upływu kadencji, złożenia
rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Fundatora.

5. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które zwołuje oraz przewodniczy im
Prezes Zarządu.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
7. Prezes Zarządu jest dla pracowników Fundacji kierownikiem zakładu
pracy w rozumieniu prawa pracy.
§ 21
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą
większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może
powoływać konsultantów, ekspertów oraz ich zespoły spośród naukowców
lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 22
Do zadań Zarządu należy:
1. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności Fundacji, w szczególności
uchwalanie rocznych planów finansowych, regulaminów, podejmowanie
decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów, podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i
innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
2. Przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności.
3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
4. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków na
działalność statutową Fundacji.
5. Uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji oraz
sprawowanie zarządzania nad jej majątkiem.
6. Opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
rocznych planów, przedstawianie wniosków Radzie oraz Fundatorowi.

7. Podejmowanie za zgodą Fundatora uchwał w sprawie połączenia z inną
fundacją, a także w innych sprawach przedstawionych przez Radę i
Fundatora.
8. Uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji wraz z ustaleniem
wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w
działalności statutowej.
9. Składanie propozycji zmian statutu Fundacji.
10. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych
organizacji, podmiotów oraz o ich tworzeniu.
11. Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
§ 23
1. Fundację reprezentuje, działa w jej imieniu oraz zaciąga zobowiązania
Prezes, bądź upoważnieni przez niego dwaj członkowie Zarządu, działający
łącznie.

Rozdział V
Zmiana celu lub Statutu, łączenie Fundacji
§24
1. Zmiany w statucie są dokonywane przez Fundatora.
2. Na zasadach opisanych w ust. 1 Fundator może dokonać także zmiany
celu
Fundacji.
§25
1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją o podobnych celach na
warunkach określonych uchwałą obydwu fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje za zgodą Fundatora
Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 26
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów
statutowych
oraz
w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Fundator na wniosek Zarządu ustala procedurę likwidacyjną Fundacji,
uwzględniając
w szczególności propozycje Zarządu.
4. W celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji, Fundator ustanawia
Likwidatora.
§ 27
1. Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostawionego majątku
Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Fundatorem.

§ 28
1. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem
treści
przepisu art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, podmiotom, których działalność
odpowiada celom Fundacji.
§ 29
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy
ustawy o fundacjach.
§ 30
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego
Rejestru Sądowego.

