
Fundacja Wspierająca Oświatę Polską za Granicą 

samoStanowienie 
Regulamin Oddziału Litewskiego  

 

1. Część ogólna 

1.1. Fundacja Wspierająca Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie", używająca również 
skróconej nazwy Fundacja Samostanowienie, jest niezależną, międzynarodową fundacją, czyli nie 
nastawioną na zysk (non-profit) instytucją służącą niesieniu wszelkiej pomocy natury dobroczynnej 
polskim mniejszościom narodowym oraz wspieraniu oświaty w języku polskim lub nauczaniu 
języka polskiego na całym świecie. 

1.2. Nazwa "Samostanowienie" w charakterystycznej formie graficznej jest zastrzeżonym 
znakiem Fundacji Samostanowienie i pochodzi z winiety czasopisma i nazwy niepodległościowej 
partii politycznej, w latach 1985-1990 dążących do suwerenności Polski i krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz do realizacji powszechnego prawa narodów do samostanowienia, 
zgodnie z art.1 ust.1. Powszechnego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich uchwalonego przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dn. 16.12.1966 r.  

1.3. Oddział Litewski Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie" 
(niżej Oddział) realizuje cele Fundacji na obszarze swojego działania. 

1.4. Założycielem Oddziału jest Fundacja Wspierająca Oświatę Polską za Granicą 
"Samostanowienie" (Fundacja Samostanowienie), która jest osobą prawną Rzeczpospolitej Polskiej 
z siedzibą w Warszawie i działa na podstawie Ustawy RP o Fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, 
poz.203). Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy pod nr RF 299. 

1.5. Oddział kieruje się w swej działalności Konstytucją Republiki Litewskiej, Ustawą RL Nr 1-
1232 z 12 marca 1996 r. o Fundacjach dobroczynności i pomocy, innymi ustawami oraz aktami 
prawnymi Litwy, a także niniejszym Regulaminem.  

1.6. Oddział jest osobą prawną, posiadającą konto rozliczeniowe i walutowe oraz niezależny 
bilans w jednym z zarejestrowanych banków Republiki Litewskiej.  

1.7. Oddział posiada okrągłą pieczęć z napisem w językach litewskim i polskim oraz graficznym 
symbolem "Samostanowienie" w średnicy okręgu.  

1.8. Za swe zobowiązania Oddział odpowiada całym swoim majątkiem. 

1.9. Oddział obejmuje swą działalnością terytorium Republiki Litewskiej. 

1.10. Siedzibą Oddziału jest Wilno.  

1.11. Czas działania Oddziału jest nieograniczony.  



2. Cele, formy i zakres działalności  

 

2.1. Celem Oddziału jest realizowana dla podniesienia atrakcyjności i poziomu nauczania bądź 
naukowego: 
1) pomoc w funkcjonowaniu szkół oraz przedszkoli z polskim językiem nauczania, 
2) pomoc w funkcjonowaniu szkół, w których wykładany jest język polski,  
3) pomoc w funkcjonowaniu instytucji oświatowych i wychowawczych mniejszości polskiej, 
4) pomoc w funkcjonowaniu instytucji wspierających wyżej wymienione szkoły i instytucje, 
5) wspomaganie innych form oświaty w języku polskim, 
6) organizowanie wypoczynku wakacyjnego młodzieży, 
7) umożliwienie kontynuowania nauki i studiów wyższych w Polsce.  

2.2. Oddział może również realizować cele nie mające charakteru ściśle oświatowego, służące 
wyrównaniu statusu społecznego i ochronie tożsamości narodowej mniejszości polskiej w 
Republice Litewskiej, w tym:  
1) wspieranie charytatywne szkół, instytucji wychowawczych i środowisk mniejszości polskiej,  
2) wspieranie oświatowej działalności religijnej w języku polskim wśród mniejszości polskiej, 
3) otaczanie opieką miejsc i dóbr kultury, a także polskich kombatantów, miejsc ich walki i 
wiecznego spoczynku, ważnego dla nauczania historii i kultury w placówkach oświatowych, 
4) nawiązywanie kulturalnych i oświatowych kontaktów z mniejszością polską w innych krajach,  
5) wspomaganie badań historycznych i kulturoznawczych mniejszości polskiej i udostępnianie ich 
wyników do nauczania w placówkach oświatowych. 

2.3. Cele Oddziału Fundacji realizowane będą przez: 
1) dostarczanie pomocy naukowych, takich jak np.: literatura, podręczniki, lektury, wyposażenie 
specjalistycznych pracowni,  
2) dostarczanie prasy, książek i przekazów audiowizualnych polskich lub w języku polskim,  
3) instalowanie lub pomoc w uzyskaniu dostępu do instalacji naziemnego lub satelitarnego odbioru 
programów radiowych i telewizyjnych w języku polskim, 
4) pomoc w rozwoju własnej prasy oraz środków przekazu radiowego i telewizyjnego mniejszości 
polskiej,  
5) uzyskiwanie dostępu do Internetu dla szkół wyższych i średnich, 
6) dotowanie badań i publikacji z zakresu historii i kultury społeczności polskiej na Litwie, 
7) przeznaczanie środków na utrzymanie w należytym stanie tych miejsc i dóbr kultury, które są 
ważne dla historii i kultury mniejszości polskiej na Litwie,  
8) organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów do Polski w zakresie 
wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (kolonie i obozy) oraz stypendiów na studia i naukę 
w Polsce. 

2.4. Oddział udziela pomocy bezpłatnie. Pomoc dostarczana jest dla członków wybranych przez 
Oddział grup, takich jak klasy szkolne, bez względu na różnice narodowościowe, przy całkowitej 
wolności wyboru grup.  



3. Majątek i zarządzanie nim 

3.1. Majątek Oddziału jest wydzieloną częścią majątku Fundacji Samostanowienie, którą 
obejmuje się odrębną sprawozdawczością finansową, jak również sprawozdawczością całej 
Fundacji.  

3.2. Dochody Oddziału spoza obszaru jego działalności pochodzą od Fundacji i są przekazywane 
wyłącznie za pośrednictwem Fundacji Samostanowienie. 

3.3.  Dochody Oddziału z obszaru jego działalności pochodzą z następujących źródeł:  
1) ze środków i majątku podarowanego (ofiarowanego) przez sponsorów, 
2) z oprocentowania środków zdeponowanych w instytucjach kredytowych,  
3) ze spadków przypadających Oddziałowi na podstawie testamentu, 
4) z zysku z działalności przedsiębiorstw należących do Oddziału i przedsiębiorstw, których 
udziałowcem jest Oddział, 
5) ze środków i majątku przeznaczonego na celowe projekty i programy z analogicznych 
funduszów, projektów i programów. 

3.4. Środki finansowe są gromadzone i przechowywane w instytucjach bankowych 
zarejestrowanych w Republice Litewskiej. 

3.5. Pieniądze lub nieruchomości otrzymane na cele dobroczynne Oddział może zużyć tylko na 
cele wskazane w Regulaminie.  

3.6. Sponsor wspierający działalność Oddziału może określić dziedzinę wykorzystania z 
przekazanych przez niego środków lub majątku, ale tylko na działalność określoną w Regulaminie. 
Na prośbą sponsora Oddział przedstawi należną informację o sposobie spełnienia warunków 
postawionych przez sponsora.  

3.7. Oddział ma prawo wykorzystać do 20% rocznych dochodów na wydatki administracyjne i 
rozwijanie działalności Oddziału, a do 50% rocznych dochodów, razem z wydatkami 
administracyjnymi, na zakładanie i rozwijanie należących do Oddziału przedsiębiorstw, ile nie 
narusza to celów i, określonych przez sponsorów, warunków wykorzystania darów. 

 

4. Prawa i obowiązki Oddziału 

4.1. Działalność Oddziału określa Regulamin. Oddział ma prawo: 
1) mieć jedno konto rozliczeniowe i jedno konto walutowe w bankach zarejestrowanych w 
Republice Litewskiej,  
2) posiadać prawnie nabyty majątek, zarządzać nim, korzystać z niego i dysponować nim,  
3) przyjmować zobowiązania i podpisywać umowy z partnerami,  
4) rozliczać się za towary i usługi w trybie określonym przez ustawy,  
5) tworzyć przedsiębiorstwa należące do Oddziału w trybie określonym przez Ustawę o Fundacjach 
dobroczynności i pomocy w punkcie 2 części szóstej artykułu 10. 

4.2. Oddział ma obowiązek:  
1) zgodnie z wymaganiami prawa prowadzić ewidencję dobroczynności i pomocy,  
2) udzielać w przewidzianej prawem formie instytucjom rządowym prowadzącym nadzór 
finansowy oraz odpowiednią kontrolę informacji o działalności Oddziału,  
3) umożliwi ć i stworzyć warunki instytucjom rządowym do przeprowadzenia kontroli (lustracji), w 
tym kontroli finansowo-księgowej (buchalteryjnej), 
4) rozporządzać finansami zgodnie z celem ich przeznaczenia.  

 

4.3. Osoby wspierające działalność Oddziału nie uzyskują uprawnień stanowiących wobec 
Fundacji lub jej Oddziału, w szczególności możliwych na podstawie art.12 ust.2 pkt 2 Ustawy RL o 



Fundacjach dobroczynności i pomocy. Nie ogranicza to możliwości powołania ich w skład organów 
Fundacji, w tym Rady Pełnomocników Oddziału opisanej w art. 5.5. niniejszego Regulaminu.  

 

5. Zarządzanie 

5.1. Oddział kierowany jest przez Zarząd Fundacji Samostanowienie. 

5.2. Zarząd Fundacji kieruje Oddziałem przez administrację Oddziału. 

5.3. Administracja Oddziału prowadzi działalność Oddziału kierując się ustawami Republiki 
Litewskiej i innymi aktami prawnymi, statutem Fundacji, niniejszym Regulaminem Oddziału i 
uchwałami Zarządu.  

5.4. Administracja Oddziału składa się co najmniej z: 
1) Dyrektora Oddziału  
2) Głównego Księgowego Oddziału,  
którzy powoływani są przez Zarząd Fundacji. W skład administracji Oddziału mogą wchodzić 
również inni pracownicy, zatrudniani przez Dyrektora Oddziału.  

5.5. Zgodnie z art.11 Ustawy RL o Fundacjach dobroczynności i pomocy Rada Nadzorcza 
Fundacji Samostanowienie, posiadająca kompetencje fundatora, może powołać dla Oddziału 
Pełnomocnika lub Radę Pełnomocników. 
Do kompetencji Rady Pełnomocników należy:  
1) Wnioskowanie do organów Fundacji o dokonanie zmian w Regulaminie lub Statucie Fundacji,  
2) Przedstawianie kandydatur do funkcji Dyrektora Oddziału,  
3) Opiniowanie kandydatury Głównego Księgowego Oddziału,  
4) Wybór za akceptacją Rady Nadzorczej, rewidenta lub audytora Oddziału,  
5) Wykonywanie uprawnień Założyciela wynikających z art.12 ust.2 pkt 7 Ustawy o Fundacjach 
dobroczynności i pomocy na obszarze działania Oddziału.  
 

 6. Postanowienia końcowe 

 6.1. O likwidacji Oddziału, za zgodą Rady Nadzorczej Fundacji, może zdecydować w każdym 
czasie Zarząd Fundacji albo instytucja Republiki Litewskiej mająca do tego prawo.  

6.2. Likwidatora Oddziału wyznacza Zarząd. Pozostałym majątkiem rozporządza się według 
decyzji Zarządu.  

6.3. Ogłoszenie o likwidacji Oddziału powinno zostać opublikowane w dzienniku 
polskojęzycznym w Wilnie.  

 

Zarząd Fundacji Samostanowienie:  

 

 

Stanisław Plewako Adam Chajewski Andrzej Piechurowski Halina Sokołowska 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu  Członek Zarządu 
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