
STATUT FUNDACJI 

samoStanowienie 

– Wspierającej Oświatę Polską za Granicą – 
 

Art. 1 

Fundacja Wspierająca Oświatę Polską za Granicą  „SAMOSTANOWIENIE”  
(zwana dalej Fundacją) - ustanowiona przez: Jacka Borkowicza,  
Tomasza Borkowskiego, Michała Lauka i Stanisława Plewakę  
(zwanych dalej Założycielami) aktem erekcyjnym z dnia. 2 XI. 1989  
roku (nr rej. A.V.17649/89 Państwowego Biura Notarialnego w  
Warszawie) - działa zgodnie z ustawą o fundacjach, z dnia  
6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. nr  21, poz. 97) i niniejszym statutem.  

Art. 2 

Par. 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.  
Par. 2. Fundacja swą działalność prowadzi na obszarze PRL oraz  

na terenie innych państw – zgodnie z obowiązującymi  
przepisami prawa.  

Par. 3. Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.  

Art. 3 

Celem Fundacji jest pomoc w funkcjonowaniu szkół polskich i  
innych form oświaty polskiej za granicą, podniesienie ich  
atrakcyjności i poziomu naukowego oraz udzielanie stypendiów  
umożliwiających przyjazd do Polski i kontynuowanie nauki w kraju.  

Art. 4 

Programy pomocy będą uzgodnione z Ministrem Edukacji Narodowej.  

Art. 5 

Cel Fundacji będzie realizowany w szczególności przez:  
1)  dostarczanie  wybranym przez Fundację szkołom polskim za  

granicą pomocy naukowych, takich jak nap. podręczniki,  
lektury, prasa, wyposażenie specjalistycznych pracowni;  

2)  merytoryczne współdziałanie w opracowywaniu i uzgadnianiu programów 
nauczania języka polskiego i historii Polski;  

3)  udzielanie stypendiów umożliwiających przyjazd do Polski, kontynuowanie 
nauki w kraju.  

Art. 6 

Fundacja udziela pomocy bezpłatnie.  

Art. 7 

Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie  
współdziałania z fundacjami lub innymi organizacjami  
zagranicznymi - dla realizacji celów Fundacji.  



Art. 8 

Par. 1. Sprawami Fundacji kieruje Zarząd składający się z  
prezesa oraz 2 - 4 członków. 

Par. 2. Zarząd, w tym jego prezes, są powoływani i odwoływani  
przez Założyciela. 

Par. 3.  Kontrolę nad działalnością Zarządu sprawuje powołana  
przez Założycieli Rada Nadzorcza licząca 6 - 10 osób.  
Zarząd składa jej dwa razy do roku sprawozdania ze swej działalności; do 
30 kwietnia i 30 października.  

Par. 4.  Ewentualne wynagrodzenie dla członków Zarządu oraz  
formalną podstawę zatrudnienia określa Rada Nadzorcza.  

Par. 5.  Rada Nadzorcza uzupełnia swej skład przez dokooptowanie  
do min. 6 osób. Wybiera przewodniczącego, któremu w  
wypadku równowagi głosów przysługuje prawo głosu rozstrzygającego.  

Art. 9 

Par. 1. Prezes koordynuje całokształt prac Zarządu. Jest  
przełożonym pracowników Fundacji. 

Par. 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  
Par. 3.  Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj jego członkowie lub 

jeden wspólnie z pełnomocnikiem Zarządu.  

Art. 10 

Majątek założycielski Fundacji wynosi 200 dolarów USA.  
Założyciele pozostawiają sobie możliwość zwiększenia tego  
funduszu, także w trakcie działania Fundacji. Fundusz  
zdeponowany jest na oprocentowanym rachunku we właściwym banku  
krajowym. Służy on do pokrywania strat bilansowych Fundacji, a  
kwoty należne z tytułu jego oprocentowania - na finansowanie  
działalności Fundacji.  

Art. 11 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej  
działalności pochodzą:  
1) z funduszy i środków rzeczowych pochodzących z darowizn,  

spadków, zapisów - zagranicznych oraz krajowych;  
2) z odsetek, w tym także od sum określonych w art. 10.  

Art. 12 

W razie likwidacji Fundacji pozostały po pokryciu zobowiązań  
majątek będzie przeznaczony na potrzeby, wybranych przez Zarząd,  
szkół polskich za granicą, a jeżeli to okaże się niemożliwe - na  
potrzeby, wybranych przez Zarząd, społecznych lub prywatnych  
szkół w kraju. Likwidatora wyznaczają Założyciele.  

Art. 13 

Założyciele pozostawiają sobie możliwość przekazania wszystkich  
swoich kompetencji Radzie Nadzorczej.  

Art. 14 

 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.  


