
 

 

STATUT FUNDACJI  

 

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA 

 

 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Partnerstwo i Współpraca, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez: Stanisława Tadeusza Adamiaka zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym 

sporządzonym przez notariusza Jacka Przetockiego w kancelarii notarialnej w Chełmie, 

ul. Lubelska 65, w dniu 12 kwietnia 2011 r. działa na podstawie przepisów 

prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą fundacji jest miasto Chełm. 

 

§ 4 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

 

§ 5 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

 Celami Fundacji są: 

1. Wspieranie współpracy gospodarczej polsko-ukraińskiej na poziomie przedsiębiorstw 

zwłaszcza prowadzących działalność w regionie przygranicznym. 

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

dla inwestycji i działalności gospodarczej. 

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

w swojej działalności. 



4. Wspieranie współpracy naukowej i kulturowej, promowanie twórców kultury i ich 

osiągnięć, tworzenie młodzieży ukraińskiej warunków do kształcenia w polskich 

wyższych uczelniach. 

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

demokracji i samorządności jako warunku uczestnictwa obywateli we współrządzeniu  

i kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

6. Wspieranie działalności Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie. 

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

świadomości historycznej Polaków i Ukraińców, pogłębianie klimatu wzajemnego 

pojednania i przyjaznej współpracy. 

8. 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 lub ukraińskiego. W szczególności dotyczy to osób, które na 

skutek tych walk stały się osobami niepełnosprawnymi. 

9. Wspieranie inicjatyw popularyzujących historię narodów polskiego i ukraińskiego, w 

tym także dzieje regionów przygranicznych. 

 

 

§ 7 

 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Wspieranie i inicjowanie wszelkich działań, które służą realizacji celów statutowych. 

2. Gromadzenie środków finansowych, które będą służyły realizacji celów statutowych 

Fundacji. 

3. Występowanie do organów administracji rządowej i samorządów z inicjatywami 

promującymi rozwój współpracy gospodarczej i naukowo-kulturalnej. 

4. Podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi, wyższymi uczelniami  

i instytucjami kultury, organizacjami przedsiębiorców i samorządami. 

5. Inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich form aktywności i samorządności 

społecznej służących rozwojowi demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego. 

6. Promocja możliwości inwestycyjnych i obszarów aktywności gospodarczej w Ukrainie, 

podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i ich organizacjami. 

7. Aktywna współpraca z mediami i prezentowanie najciekawszych inicjatyw i twórców 

kultury, przedstawicieli nauki i życia gospodarczego. 

8. Współpraca ze służbami granicznymi Polski i Ukrainy, Służbą graniczną i Służbą celną. 

Promowanie właściwych postaw i zachowań na granicy, które zbliżać będą Ukrainę do 

wdrożenia ruchu bezwizowego. 

9. Współudział w organizacji uroczystości upamiętniających rocznice ważnych wydarzeń, 

miejsc pamięci narodowej oraz osób zasłużonych dla historii i kultury zarówno 

ukraińskiej, jak i polskiej. 

10. Finansowanie lub współfinansowanie pomocy medycznej, zakupu środków 

farmaceutycznych lub urządzeń rehabilitacyjnych. 

11. Finansowanie lub współfinansowanie publikacji książkowych, wykładów, wystąpień 

publicznych. 

 

§ 8 

 

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 20.000 (dwadzieścia tysięcy) 

złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) dotacji i subwencji oraz grantów, 

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4) dochodów z majątku Fundacji. 

 

§ 11 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub 

donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, 

członkowie 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, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników 

Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie  

organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Władze Fundacji. 

 

§ 12 

 

1. Władzami fundacji są: 

1) Rada Fundacji, 

2) Zarząd Fundacji. 



2. Organy Fundacji podejmują uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

w Radzie Fundacji decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, zaś w razie równości 

głosów w Zarządzie decyduje głos Prezesa Fundacji. 

 

Rada Fundacji. 

 

§ 13 

 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z od trzech do siedmiu członków powoływanych na trzyletnią 

kadencję. 

3. W skład Rady Fundacji z funkcją Przewodniczącego z mocy statutu wchodzi Fundator. 

4. Członków składu Rady powołuje Fundator. Po śmierci Fundatora następnych członków 

Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu 

Rady, powołuje swą decyzją  Rada. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten 

sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji ani funkcji Przewodniczącego. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji, ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 

członkostwa lub śmierci członka Rady. Dotyczy to także ustania pełnienia funkcji w 

Radzie Fundacji, w szczególności funkcji Przewodniczącego. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo 

takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia 

funkcji lub trwania stosunku pracy. 

9. Fundator lub osoba przez niego desygnowana pełni rolę Przewodniczącego Rady. Po 

śmierci fundatora Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje 

i przewodniczy zebraniom Rady. 

 

§ 14 

 

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

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w 

razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 15 

 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3. 

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

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 



6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy decyzji o 

połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

 

§ 16 

 

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:  

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji,  

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej 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. 

 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 17 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę 

Fundacji na trzyletnią kadencję z tym, że pierwszy skład Zarządu powoływany jest 

przez Fundatora. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, a po jego śmierci Rada Fundacji. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 

wszystkich członków Rady. 

 

§ 18 

 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 



Sposób Reprezentacji 

 

§ 19 

 

Przy wieloosobowym Zarządzie Fundację reprezentują na zewnątrz albo Prezes Zarządu 

samodzielnie, albo inny członek Zarządu łącznie z Prezesem lub drugim członkiem Zarządu. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 20 

 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. 

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została 

ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 21 

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 

celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

 

§ 22 

 

Do połączenia z inną Fundacją konieczna jest uchwała Rady Fundacji. 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 23 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 

§ 24 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 25 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 
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