
 

Sprawozdanie z działalności  

FUNDACJI PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA za 2019 rok 
 

 
 

I. Nazwa Fundacji: FUNDACJA PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA  
 

Siedziba i adres Zarządu Fundacji: 22-100 Chełm, ul. Stanisława Moniuszki 3. 

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 22.04.2011 r. pod numerem 

0000384205, posiada NIP 563-241-48-62, REGON 060765180. 
 

Zarząd Fundacji: 
 

Zarząd Fundacji w okresie od 01.01.2019 do 20.10.2019 roku pracował w składzie: 

1. Andrzej Wawryniuk – Prezes Zarządu; 

2. Andrzej Gil             – Wiceprezes Zarządu; 

3. Krzysztof Kupracz   – Wiceprezes Zarządu. 
 

Zgodnie z Uchwałami z dnia 21.10.2019 roku Rady Fundacji PiW, odwołano z funkcji Prezesa 

Zarządu Fundacji Pana Andrzeja Wawryniuka na Jego wniosek, przyjęto również Jego 

rezygnację z członka Rady Fundacji oraz powołano nowy skład Zarządu Fundacji. 
 

Zarząd Fundacji w okresie od 21.10.2019 do 31.12.2019 roku pracował w składzie: 

1. Krzysztof Kupracz     – Prezes Zarządu; 

2. Andrzej Gil               – Wiceprezes  Zarządu 

3. Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk   – Wiceprezes Zarządu. 
 

II. Cele statutowe Fundacji: 
 

1. Wspieranie działalności Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie. 

2. Wspieranie współpracy naukowej i kulturowej, promowanie twórców kultury  

i ich osiągnięć, tworzenie młodzieży ukraińskiej warunków do kształcenia  

w polskich wyższych uczelniach. 

3. Wspieranie współpracy na poziomie samorządów miast i rejonów, promowanie 

demokracji i samorządności jako warunku uczestnictwa obywateli we współrządzeniu 

i kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

4. Troska o miejsca pamięci narodowej, osoby, daty i symbole ważne dla kształtowania 

świadomości historycznej Polaków i Ukraińców, pogłębianie klimatu wzajemnego 

pojednania i przyjaznej współpracy. 

5. Przybliżanie Ukraińcom celów, wartości i idei, którymi kieruje się Unia Europejska w 

swojej działalności. 

6. Wspieranie inicjatyw popularyzujących historię narodów polskiego  

i ukraińskiego, w tym także dzieje regionów przygranicznych. 

7. Wspieranie współpracy gospodarczej polsko-ukraińskiej na poziomie przedsiębiorstw 

zwłaszcza prowadzących działalność w regionie przygranicznym. 

8. Promowanie Ukrainy jako Państwa o ogromnym potencjale rozwojowym, atrakcyjnego 

dla inwestycji i działalności gospodarczej. 

9. Wspieranie osób narodowości polskiej, jak i ukraińskiej, które doznały uszczerbku na 

zdrowiu, na skutek walk o poszanowanie praw człowieka lub obywatela, jak również 

praw narodów polskiego i ukraińskiego. W szczególności dotyczy to osób, które na 

skutek tych walk stały się osobami niepełnosprawnymi. 
 



III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 
 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji odbył 4 posiedzenia, poświęcone omówieniu 

bieżącej pracy i wytyczaniu bieżących działań Fundacji i członków Zarządu Fundacji. 
 

W ramach celów statutowych, w roku sprawozdawczym Fundacja podejmowała  

i realizowała następujące zadania: 
 

− wspierała działalność Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie; 

− uczestniczyła w spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami polskich i ukraińskich 

przedsiębiorstw oraz brała udział w targach i konferencjach poświęconych między innymi 

współpracy transgranicznej; 

− przygotowała i zorganizowała na terenie Chełma, uroczystości związane z 28. rocznicą 

Odzyskania Niepodległości przez Ukrainę, w których uczestniczyli przedstawiciele władz 

samorządowych miasta Chełm oraz przedstawiciele ukraińskich organizacji 

pozarządowych działających na terenie Lubelszczyzny i przedstawiciele duchowieństwa 

prawosławnego, w programie było również zwiedzanie krypt pod Bazyliką Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Chełmie, w których badania nad przeszłością prowadzone 

były przez polskich  

i ukraińskich archeologów;   

− współorganizowała i finansowała uroczyste spotkanie i przyjęcie w Lublinie z okazji 28. 

rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Ukrainę, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, dyplomaci, władze miast i 

powiatów, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i kultury;  

− wspierała współpracę polskich i ukraińskich środowisk dydaktyczno-naukowych; 

− wspierała i promowała liczne przedsięwzięcia i inicjatywy z dziedziny kultury  

i sztuki; 

− ułatwiała nawiązywanie kontaktów i budowanie więzi polskich i ukraińskich środowisk 

kulturowych; 

− wspierała finansowo i uczestniczyła w kolejnej edycji Przeglądu Kina Ukraińskiego 

„UA:KINO”, organizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Transgranicznej „Łączy 

Nas Bug”, reprezentowała podczas przeglądu Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie 

Pana Stanisława Adamiaka oraz Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie; 

− uczestniczyła w obchodach rocznic i świąt państwowych Polski i Ukrainy; 

− współpracowała i brała udział w bieżących wydarzeniach organizowanych przez 

przedstawicieli środowisk naukowych, kulturalnych, samorządowych oraz 

parlamentarnych; 

− składała wieńce i wiązanki w miejscach pamięci narodowej; 

− wsparła finansowo i brała udział (również w imieniu Konsula Honorowego Ukrainy  

w Chełmie), w oficjalnych uroczystościach związanych ze 100-leciem utworzenia w 

Chełmie Towarzystwa „Ridna Chata”, których organizatorem było Towarzystwo 

Ukraińskie w Lublinie oraz Polski Instytut Naukowy; 

− ufundowała paczki świąteczne w ramach akcji „Święta bez Taty”, skierowanej do  dzieci 

osieroconych przez działania wojenne toczące się na Wschodzie Ukrainy; 

− brała udział w Wieczerzy Wigilijnej „Dwóch Kultur”, rokrocznie odbywającej się w 

Chełmie z udziałem uczniów i studentów z Ukrainy pobierających naukę w Chełmie.  

 

 

IV. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:  
 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 



V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:  

 

Przychody działalności statutowej  dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 

  

 - darowizny na cele statutowe:   48 500,00 zł  

 - 1% podatku:                     179,50 zł  

Razem:      48 679,50 zł 
 

VI.  Informacja o strukturze poniesionych kosztów: 

 

Koszty działalności statutowej dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:   

 - koszty realizacji zadań statutowych  38 399,14 zł  

 - koszty administracyjne        8 311,18 zł  

Razem:       46 710,32 zł 
 
 

 

Chełm, 31 marca 2020 roku  

 

 

Prezes Zarządu – Krzysztof Kupracz    

Wiceprezes Zarządu – Andrzej Gil     

Wiceprezes Zarządu – Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk 

 
Sprawozdanie zostało zatwierdzone 31.03.2020 roku i złożone do odpowiednich jednostek 

administracyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  


