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1.  Bendrosios nuostatos 
 

1.1.Lenkų švietimo užsienyje rėmimo fondas „Samostanowienie”, naudojantis taip pat 
sutrumpintąjį pavadinimą Fondas „Samostanowienie”, yra nepriklausomas tarptautinis 
fondas, t. y. pelno nesiekianti institucija, labdara remianti lenkų tautinę mažumą bei 
švietimą lenkų kalbą arba lenkų kalbos mokymą visame pasaulyje. 

1.2.Pavadinimas „Samostanowienie” būdinga grafine forma yra registruotas Fondo 
„Samostanowienie” ženklas ir kilęs iš nepriklausomybės politinės partijos, 1985-1990 
metais siekiančios Lenkijos ir Vidurio bei Rytų Europos šalių nepriklasomybės bei 
visuotinės tautų apsiSprendimo teisės, atitinkančios Jungtinių Tautų Organizacijos 

Visuotinio Susirinkimo 1966 12 16 priimto Visuotinių politinių ir pilietinių  teisių pakto  1 
straipsnio  1 skirsnį, laikraščio vinjetės ir partijos pavadinimo. 

1.3.Lenkų švietimo užsienyje rėmimo fondo „Samostanowienie” Lietuvos skyrius (toliau - 
Skyrius) Fondo tikslus įgyvendina savo veiklos teritorijoje. 

1.4.Skyriaus steigėjas yra Lenkų švietimo užsienyje rėmimo fondas „Samostanowienie” 
(Fondas „Samostanowienie”), kuris yra Lenkijos Respublikos juridinis asmuo, turintis 
būstinę Varšuvoje ir veikiantis pagal Lenkijos Respublikos Fondų įstatymą (Dz. U., 1991 
m., Nr. 46, poz. 203).  Fondas įregistruotas  Varšuvos m. apylinkės teisme numeriu RF 
299. 

1.5.Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos Labdaros ir paramos fondų, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei 
norminiais aktais, taip pat ir šiais įstatais. 

1.6.Skyrius yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją ir valiutinię sąsakaitas bei 
nepriklausmą balansą viename iš Lietuvos Respublikoje registruotų bankų. 

1.7.Skyrius turi apvalųjį antspaudą su užrašu lietuvių ir lenkų kalbomis bei 
„Samostanowienie” grafiniu simboliu, einačiu apskritimo skersmeniu. 

1.8.Už savo įsipareigojimus Skyrius atsako visu savo turtu. 

1.9.Skyriaus veikla apima Lietuvos Respublikos teritoriją. 

1.10.Skyriaus būstinė yra Vilniuje. 

1.11.Skyriaus veiklos laikas neribojamas. 



2.  Veiklos tikslai, formos ir apimtis 

2.1.Skyriaus tikslas yra mokymo bei mokslo patrauklumo ir lygio kėlimas: 
1) remiant visų pakopų mokyklas bei darželius lenkų dėstomąja kalba, 
2) remiant mokyklas, kuriose dėstoma lenkų kalba, 
3) remiant lenkų tautinės mažumos švietimo ir auklėjimo institucijas, 
4) remiant įstaigas padedančias anksčiau minėtoms mokykloms ir institucijoms, 
5) remiant kitas švietimo lenkų kalba formas, 
6) organizuojant jaunimo atostogų poilsį, 
7) suteikiant galimybę tęsti mokslą ir studijas Lenkijoje 
 
2.2.Skiyrius taip pat gali įgyvendinti tikslus, kurių pobūdis nėra tiesiogiai švietėjiškas, 
tarnaujančius sulyginti Lietuvos Respublikos lenkų tautinės mažumos socialinę  padėtį ir 
išsaugoti tautinę savimonę, tarp jų: 
1) labdara remti lenkų tautinės  mažumos mokyklas,  auklėjimo institucijas ir bendrijas 
2) remti lenkų tautinės mažumos švietėjišką religinę veiklą lenkų kalba, 
3) globoti kultūros vietas ir vertybes, taip pat lenkų veteranų, jų kovų ir amžinojo poilsio 

vietas, reikšmingas istorijos ir kultūros mokymui švietimo įstaigose, 
4) užmegzti kultūrinis ir švietimo ryšius su lenkų tautine mažuma kitose šalyse, 
5) remti lenkų tautinės mažumos istorinius ir kultūrinius tyrimus bei jų rezultatų 

populiarinimą švietimo įstaigose. 
 

2.3.Skyriaus tikslai įgyvendinami: 
1) tiekiant mokymo priemones, pvz., literatūra, vadovėlius, lektūras, laboratorijų 

specialiąją įrangą, 
2) tiekiant spaudą, knygas, lenkiškas arba lenkų kalba vaizdo ir garso priemones, 
3) įrengiant arba padedant gauti teisę žemės ar palydoviniu ryšiu priimti radijo ir 

televizijos programas lenkų kalba, 
4) padedant vystyti lenkų tautinės mažumos spaudą bei radijo ir televizijos informavimo 

priemones, 
5) padedant aukštosioms ir vidurinėms mokykloms įsijungti į „Interneto” tinklą, 
6) dotuojant lenkų bendruomenės Lietuvoje istorijos ir kultūros tyrimus bei publikacijas, 
7) skiriant lėšų deramai prižiūrėti tas kultūros vietas ir vertybes, kurios yra reikšmingos 

Lietuvos lenkų tautinės mažumos istorijai ir kultūrai, 
8) organizuojant ir finansuojant arba bendru finansavimu remiant vaikų ir jaunimo poilsį 

(stovyklas) Lenkijoje bei skiriant stipendijas mokytis Lenkijoje. 
 

2.4.Pagalbą Skyrius suteikia neatlyginamai. Pagalba suteikiama Skyriaus pasirinktų 
grupių, pvz., mokyklos klasių, nariams nepaisant tautinių skirtumų, bet pasiliekant visišką 
grupių atrankos laisvę. 



3. Turtas ir valdymas 
 

3.1.Skyriaus turtas yra Fondo „Samostanowienie” turto išskirta dalis, kuri tvarkoma tiek 
atskira finansine apskaita, tiek bendrąja Fondo apskaita. 
 
3.2.Su Skyriaus veiklos sritimi nesusijusios pajamos skiriamos Fondo ir tik jam 
tarpininkaujant. 
 
3.3.Su Skyriaus veiklos sritimi susijusios pajamos yra šių šaltinių: 
1) rėmėjų padovanotos (paaukotos) priemonės ir turtas, 
2) kredito įstaigose deponuotų priemonių palūkanos, 
3) testamentu Skyriui paliekami palikimai, 
4) Skyriui priklausančių įmonių ir imonių, kurių dalininkų yra Skyriaus, pelnas 
5) priemonės ir turtas skirtas tiksliniams projektams ir programoms iš analoginių fondų, 

projektų ir programų. 
 
3.4.Skyriaus lėšos kaupiamos ir saugomos Lietuvos Respublikoje registruotose bankų 
įstaigose. 
 
3.5.Pinigus ir nekilnojamąjį turtą, skirtą labdaringiems tikslams, Skyirius gali panaudoti tik 
Įstatuose nurodytais tikslais. 
 
3.6.Rėmėjas, remiantis Skyriaus veiklą, gali apibrėžti jo perduotų priemonių ar 
nekilnojamojo turto panaudojimo sritį, bet tik susijusią su Įstatuose nurodyta veikla. 
Rėmėjo prašymu Skyrius pateiks  būtiną informaciją,  kaip vykdomos  rėmėjo keliamos 
sąlygos. 
 
3.7.Skyrius turi teisę iki 20% metinių pajamų panaudoti administravimo išlaidoms ir 
plečiant Skyriaus veiklą, o iki 50% metinių pajamų, kartu su administravimo išlaidomis, 
steigiant ir plečiant Skyriui priklausančias įmones, jeigu tai nepažeidžia tikslų ir rėmėjų 
keliamų dovanų panaudojimo sąlygų. 
 

4. Skyriaus teisės ir pareigos 
 

4.1.Skyriaus veiklą nustato Įstatai. Skyrius turi teisę: 
1) Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose turėti atsiskaitomąją sąskaita ir vieną 

valiutinę sąskaitą, 
2) turėti teisėtai įgytą turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti,  
3) prisiimti įsipareigojimus ir pasirašyti sutartis su partneriais, 
4) įstatymų numatyta tvarka atsiskaityti už prekes ir paslaugas, 
5) Labdaros ir paramos fondų įstatymo 10  straipsnio 2  punkto šeštojoje dalyje numatyta 

tvarka steigti Skyriui priklausančias įmones. 
 
4.2.Skyriaus privalo: 
1) vadovaujantis įstatymų reikalavimais tvarkyti labdaros ir paramos apskaitą, 
2) valstybės įstaigoms,vykdančioms finansų ir kitokią atitinkamą kontrolę, įstatymų 

nustatyta tvarka teikti informaciją apie Skyriaus veiklą, 
3) valstybės institucijoms suteikti galimybę ir sudaryti sąlygas atlikti kontrolę 

(patikrinimą), tarp jų finansų apskaitos (buhalterijos) kontrolę, 
4) naudoti finansus pagal jų paskirtį. 
 
4.3.Skyriaus veiklą remiantys asmenys Fondo ar jo skyriaus atžvilgiu negauna 
sprendžiamųjų teisių, o ypač teisių galimų pagal LR labdaros ir paramos fondų įstatymo 12 



straipsnio 2 skirsnio 2 punktą. Tai neriboja galimybės pakviesti juos į Fondo organus, tarp 
jų į Įstatų 5.5 straipsnyje minimą Skyriaus įgaliotinių tarybą. 
 

5. Valdymas 
 

5.1.Skyriui vadovauja Fondo „Samostanowienie” valdyba. 
 
5.2.Fondo valdyba vadovauja Skyriui tarpininkaujant Skyriaus administracijai. 
 
5.3.Skyriaus administracija vykdo skyriaus veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais teisės aktais, Fondo statutu, šiais Skyriaus įstatais ir Valdybos 
nutarimais. 
 
5.4. Skyriaus administracija susideda mažiausiai iš: 
1) Skyriaus direktoriaus, 
2) Skyriaus vyriausiojo finansininko, 
kuriuos skiria Fondo valdyba. Skiriaus administraciją taip pat gali sudaryti kiti darbuotojai, 
įdarbinami Skyriaus direktoriaus. 

 
5.5.Remiantis Labdaros ir rėmimo fondų įstatymo 11 straipsniu Fondo „Samostanowienie” 
Kontrolės taryba, turinti steigėjo teises, gali skirti Skyriaus Įgaliotini arba Igaliotinių 
tarybą. 
Įgaliotinių tarybos kompetencijai priklauso: 
1) siūlyti Fondo organams pakeisti Fondo Įstatus arba Statutą, 
2) siūlyti kandidatus į Skyriaus direktoriauas postą, 
3) charakterizuoti kandidatą į Skyriaus vyrausiojo buhalterio postą, 
4) pritariant Kontrolės tarybai parinkti Skyriaus revizorių arba auditorių, 
5) vykdyti Steigėjo teises, kylančias iš Labdaros ir paramos fondų įstatymo 12 straipsnio 2 
pastraipos 7 punkto, Skyriaus veiklos teritorijoje. 
 
 

6. Baigiamosios nuostatos 
 

6.1.Dėl Skyriaus likvidavimo, sutinkant Fondo Kontrolės tarybai, kiekvienu metu 
sprendimą gali priimti Fondo valdyba arba Lietuvos Respublikos  įstatymais  numatyta 
valstybės institucija. 
 
6.2.Skyriaus likvidatorių skiria Valdyba. Likęs turtas naudojamas pagal Valdybos 
sprendimą. 
 
6.3.Pranešimas apie Skyriaus likvidavimą turi būti išspausdintas Vilniuje, dienraštyje lenkų 
kalba. 
 
Fondo „Samostanowienie” valdyba: 
 
Stanisław Plewako Adam Chajewski Andrzej Piechurowski Halina Sokołowska 
Valdybos pirmininkas Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys 
 / - /  / - /  / - /  / - / 


