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STATUT FUNDACJI TERNOPILSKA 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Fundacja pod nazwą Ternopilska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Mariję          
Jakubowycz, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza         
Elżbietę Bożykowską, w kancelarii notarialnej w Żyrardowie, ul. Okrzei 31, w dniu 19             
listopada 2009 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego - w szczególności ustawy z              
dnia 6 kwietnia 1984 r., tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 203 z późn. zm.) oraz                    
niniejszego Statutu. 
 

§ 2 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w języku: 
1) angielskim – Ternopilska Foundation, Foundation Ternopilska; 
2) ukraińskim –  Фонд “Тернопільський”, Фундація “Тернопільська”. 
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§ 3 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Żyrardów. 
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w          
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność          
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może dla realizacji celów statutowych tworzyć stałe i czasowe placówki           
oraz inne jednostki organizacyjne, także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 4 
Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw            
administracji publicznej i minister właściwy do spraw wewnętrznych w rozumieniu ustawy z            
dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 65,                  
poz. 437 z późn. zm.). 
 

Cele i zasady działania 
 

§ 5 
Celami Fundacji są: 
Działalność na rzecz migrantów, cudzoziemców, obywateli innych krajów przebywających w          
Polsce lub mających zamiar przybyć do Polski, w zakresie m. in: 
1) doradztwa, pomocy i wspierania imigrantów: 
a) na rynku pracy, 
b) w systemie edukacji i kształcenia, 
c) w poszukiwania bezpiecznego i przyjaznego zakwaterowania; 
2) upowszechniania i propagowania wśród imigrantów wiedzy z zakresu prawa         
polskiego, w tym w szczególności prawa pracy, różnych aspektów odmienności kulturowych,           
ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju demokracji 
3) wspierania i propagowania integracji imigrantów w Polsce ze społeczeństwem         
polskim. 
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§ 6 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji         
jej celów określonych w § 5 statutu. 
2. Fundacja prowadzi działalność częściowo odpłatną w zakresie działań wymienionych         
w § 7 dla realizacji celów statutowych. 
3. Fundacja może sprzedawać innym podmiotom prawnym i fizycznym darowizny         
przekazane Fundacji. Dochód ze sprzedaży darowizny przeznaczony zostaje na realizację          
celów statutowych Fundacji. 
4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i           
instytucji zbieżną z jej celami. 
5. Fundacja współpracuje z organizacjami i instytucjami publicznymi, celami statutowymi         
których jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie         
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc           
społeczna, rehabilitacja, rozwój czytelnictwa 

 
§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. prowadzenie lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych wspierających     
samodzielność obywateli państw trzecich, 
2. reprezentowanie interesów grup i osób marginalizowanych społecznie, w tym pomoc          
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
3. organizację i prowadzenie hosteli i tanich kwater dla osób napotykających trudności w            
znalezieniu bezpiecznego i przyjaznego zakwaterowania, 
4. propagowanie i rozwój edukacji zawodowej, 
5. wspieranie działalności wydawniczej i badawczej, 
6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi        
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 
7. promocję i organizację wolontariatu oraz organizowanie zespołów wolontariuszy do         
wykonywania celów statutowych Fundacji, 
8. szkolenia m.in. z zakresu adaptacji zawodowej, prawa pracy, prawa pobytu, podstaw           
przedsiębiorczości, wielokulturowości i odmienności kulturowych oraz komunikacji       
międzyludzkiej dla skutecznego i bezkonfliktowego współistnienia w społeczeństwie polskim, 
9. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy          
między społeczeństwami oraz na rzecz mniejszości narodowych w Polsce, 
10. budowanie sieci partnerskich z organizacjami pozarządowymi i grupami        
nieformalnymi których cele i działania statutowe zbieżne z celami i działaniami Fundacji, 
11. organizowanie seminariów, konferencji, debat i dyskusji w zakresie realizacji celów          
statutowych Fundacji, 
12. monitorowanie zagrożeń, napotykanych przez imigrantów przebywających i       
przybywających do Polski, 
13. promocję i wspieranie kultury polskiej oraz innych narodowości w jej różnych           
przejawach i formach, 
14. upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz działalność na rzecz równych praw           
kobiet i mężczyzn, 
15. działalność charytatywną, 
16. tłumaczenia ustne i pisemne z różnych języków na polski i odwrotnie, 
17. realizację swoich celów poprzez współpracę z wolontariuszami, 
18. kursy i lektoraty z języków obcych oraz z języka polskiego dla cudzoziemców, 
19. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek, 
20. współpraca z bibliotekami oraz innymi instytucjami publicznymi i pozarządowymi,         
komercyjnymi w zakresie tworzenia wydziałów literatury obcojęzycznej, dostępnej do         
wypożyczania, 
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21. realizację wymian młodzieżowych. 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 8 

Majątek Fundacji stanowi: 
a) fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych, który może           

być powiększony o mienie nabyte przez Fundację w toku działania z innych źródeł niż              
przychodzi z działalność gospodarczej 

b) fundusz na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 2.000,00         
(słownie: dwa tysiące) złotych.  

 
§ 9 

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 
1. darowizn, spadków, zapisów, 
2. dotacji, subwencji oraz grantów, 
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4. dochodów z majątku Fundacji, 
5. pomocy publicznej. 
6. działalności częściowo odpłatnej 
7. działalności gospodarczej 

 
§ 10 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą          
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli podmiotów           
udzielających dotacji lub subwencji, spadkodawców, darczyńców lub 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 z dobrodziejstwem inwentarza. 
 

§ 11 
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań         
majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji           
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”. 
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów          
Fundacji 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. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów          
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób               
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

 
 

Organy Fundacji 
 

§ 12 
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków tj. Prezesa Zarządu            
Fundacji i członków Zarządu Fundacji powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. 
3. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu.  
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4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie          
każdy członek Zarządu. 
6. Zarząd może ponadto powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą         
spraw należących do zadań Fundacji. 
 

§ 13 
Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot           
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego          
organu lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z                
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi            
(Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). 
 

§ 14 
1. W przypadku istnienia Zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje       
samodzielnie Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje         
podejmowane są na posiedzeniach.  
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy z członków Zarządu lub Fundator          
przesyłając informacje pocztą elektroniczną, telefonicznie, lub pocztą zwykłą. 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz         
Fundator. 
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co         
najmniej połowy członków Zarządu – w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego            
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 
§ 15 

1. Zarząd wytycza główne kierunki działalności Fundacji. 
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, a w          
szczególności: 
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b) uchwalanie regulaminów, trybu realizacji działań, 
c) powoływanie zespołów i grup do realizacji działań, 
d) sprawowanie zarządzania majątkiem Fundacji, 
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
f) połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji 
g) uchwalanie zmian w Statutu Fundacji, 
h) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu w Fundacji pracowników i ustalanie         
wynagrodzenia pracowników oraz członków Zarządu Fundacji,  
i) powoływanie grup roboczych dla wykonania określonych bieżących spraw Fundacji w          
celu wykonywania działalności statutowej. 
 

§ 16 
Do kompetencji Fundatora należy: 
a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, 
b) kontrolowanie i ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z         
działalności Fundacji lub sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu         
absolutorium, 
c) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji w tym w ramach           
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. 
 
 

Zmiana Statutu 
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§ 17 
1. Fundator może zgłaszać Zarządowi Fundacji potrzebę wprowadzenia zmian do         
statutu.  
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzję w sprawie wprowadzenia zmian do          
statutu podejmuje jednoosobowo Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego          
zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały zwykłą z większością głosów.  
3. W każdym przypadku zmiana statutu wymaga akceptacji przez Fundatora.  
 

 
Połączenie z inną fundacją 

 
§ 19 

1. Fundacja dla efektywnej realizacji swoich celów statutowych może połączyć się z           
inną fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. 
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji. 
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator na wniosek Zarządu           
Fundacji. 
 
 

Likwidacja Fundacji 
 

§ 20 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona           
lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku na realizację celów statutowych. 
2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje jednoosobowo Fundator. 
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać          
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej          
Polskiej Fundacji o zbliżonych celach. 
 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 21 
1. Wszelkie zmiany dotyczące władz Fundacji oraz zmian w Statucie wymagają          
zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w statucie zastosowanie znajdują przepisy         
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. 
 

 


