Statut Fundacji "Prosvita"
Tekst jednolity po zmianach z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA „PROSVITA” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Marka Syrnyka
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Bogusława
Tarkę kancelarii notarialnej w Wałczu, ul. Pocztowa 10/1 w dniu 23 marca 2015 roku na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

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

§2
Fundacja ma osobowość prawną.

§3
Siedzibą fundacji jest miasto Wałcz.

§4
Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki terenowe oraz organizacyjne. Szczegółowe
zasady działalności oddziałów, kół terenowych i innych jednostek organizacyjnych fundacji
każdorazowo określa ich regulamin nadany i zatwierdzony przez Radę Fundacji w formie
uchwały.

§5
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, szczególnie zaś w języku ukraińskim oraz języku
angielskim.
3. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw mniejszości narodowych
i etnicznych.
4. Dla realizacji swoich zadań Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność
pożytku publicznego według zasad określonych w przepisach prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

§6
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.
§7
Celami Fundacji są:
1. Działanie na rzecz edukacji.
2. Działanie na rzecz edukacji ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce.
3. Działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie kultury oraz
podtrzymywanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ukraińskiej
mniejszości narodowej w Polsce.
4. Działanie na rzecz zmniejszenia bezrobocia, promocji zatrudnienia, wspomagania
gospodarczości i przedsiębiorczości.
5. Działalnie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
6. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także kultury fizycznej i
sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku obywateli w tym dzieci i młodzieży.
7. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód
obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji.
8. Działanie na rzecz integracji międzynarodowej w szczególności europejskiej, rozwoju
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

9. Działanie na rzecz wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego i
finansowego organizacji pozarządowych.
10. Działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju
samorządności.
11. Działania na rzecz wsparcia budowy społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie.
12. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ukraińskim językiem nauczania,
dwujęzycznych lub prowadzących dodatkową naukę języka ukraińskiego.
13. Organizację imprez kulturalnych służących propagowaniu kultury ukraińskiej.
14. Organizację pozaszkolnych form oświaty dorosłych.
15. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w różnym wieku.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z organizacjami o podobnych celach, działających w kraju i za granicą.
2. Współpracę z instytucjami i organami rządowymi oraz samorządowymi.
3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi.
4. Działalność integracyjną różnych środowisk,
5. Działalność szkoleniową i edukacyjną,
6. Działalność konsultacyjną i doradczą, naukową oraz badawczą.
7. Działalność promocyjną,
8. Działalność wydawniczą,
9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz wybranych grup społecznych.

§9
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może być członkiem wspierającym innych fundacji lub stowarzyszeń,
których cele działalności są zbieżne z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 500,00 (pięćset) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Przychodów z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody,
2. Zapisów, darowizn, subwencji i spadków,
3. Środków uzyskanych ze zbiórek publicznych po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwoleń,
4. Nawiązek i świadczeń pieniężnych,
5. Inne wpływy i dochody.

§ 12
1. Dochody pochodzące z darowizn, zapisów i spadków, mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców, donatorów i
zapisodawców.
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.

Władze Fundacji.
§ 13
1. Władzami fundacji są:
a. Rada Fundacji
b. Zarząd Fundacji

§ 14
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji się z trzech członków.
3. Radę Fundacji powołuje Fundator.
4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
5. Fundator na mocy niniejszego Statutu jest jej przewodniczącym.
6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
o

śmierci członka Rady,

o

zrzeczenia się członkowska w Radzie,

o

odwołania przez Fundatora.

§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, większością głosów jej członków
obecnych na zebraniu, zwołanym zgodnie z punktem 1 i 2. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Każda z uchwał Rady Fundacji dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez
przewodniczącego Rady Fundacji

§ 16
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Fundacji, sposobu przeprowadzenia
likwidacji i przekazania majątku.
2. Określenie zasad i kierunków działalności Fundacji.
3. Wybór i odwołanie trzyosobowego Zarządu Stowarzyszenia.
4. Zatwierdzenie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności
Zarządu Fundacji.
5. Zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych, przyjmowanie budżetu na rok
następny.
6. Ustalenie znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej.

§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób, powoływanych przez Radę Fundacji w
formie uchwały na pięcioletnią kadencję.
2. Zarząd Fundacji lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji.

§ 18
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
o

kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Fundacji,

o

wykonywanie uchwał Rady Fundacji,

o

przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenie Rady Fundacji,

o

powołanie Biura Fundacji oraz określenie sposobu i zakresu jego działania,

o

reprezentowanie Fundacji,

o

wnioskowanie o zwołanie Rady Fundacji,

o

opracowanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków,
sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej,

o

wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację jednostek terenowych oraz
nadzorowanie ich działalności,

o

podejmowanie uchwał o współpracy Fundacji z innymi organizacjami,

o

Zarząd do dnia trzydziestego pierwszego marca następnego roku składa roczne
sprawozdanie za rok poprzedni ze swej działalności Radzie Fundacji,

o

prowadzenie innych spraw zleconych na podstawie niniejszego Statutu.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.
4. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie, na podstawie upoważnienia Prezesa Fundacji.
3. Decyzje dotyczące zbywania i nabywania praw dotyczących nieruchomości wymagają
wcześniejszej zgody Rady Fundacji, wyrażonej w formie uchwały.

Zmiana Statutu
§ 20
Fundacja będzie działała w oparciu o Statut Fundacji ustalony przez Fundatora, określający
w szczególności majątek, cele i zakres działalności, skład i organizację władz oraz ich
kompetencje, a także sposób ich powoływania i odwoływania.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością głosów jej
członków.

Połączenie z inną fundacją.
§ 21
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na
warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji.
§ 22
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 Fundator.

§ 23
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
Likwidatora Fundacji powołuje Rada Fundacji w formie uchwały.

§ 24
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.

§ 25
Wszelkie, wynikające z tego statutu, uprawnienia Fundatora do decydowania o jakichkolwiek
sprawach Fundacji, przechodzą na jego spadkobierców.

§ 26
Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

