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Repertorium A nr 6505/2008
AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące ósmego roku (2008-11-25),
przede mną Joanną Deczkowską, notariuszem w Warszawie, prowadzącą
kancelarię notarialną przy ulicy Filtrowej 68 lok. 3, przybyłą do budynku w
Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 56C, stawił się: ---------------------------STEFAN WISNIOWSKI, syn Zbigniewa i Marii, obywatel Australii,
władający językiem polskim, legitymujący się paszportem australijskim M
2726566, ważnym do drugiego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (201508-02), zamieszkały pod adresem: 3 Castle Circuit Close, Seaforth 2092 NSW
Australia ("Fun dator"). --------------------------------------------------------------------Tożsamość stawającego stwierdziłam

na podstawie okazanego dokumentu
tożsamości, zaś dane nie wynikające z dokumentu zostały podane zgodnie z
, . d czenlem
.
.
OSWla
s t awaJącego.
-------------------------------------------------------------OŚWIADCZENIE

O
USTANOWIENIU FUNDACJI
§1.1. Stefan Wisniowski, oświadcza że ustanawia fundację pod nazwą:
"Fundacja Kresy-Syberia", zwaną dalej "Fundacją", która działać będzie na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.,
Nr 46, poz. 203 ze zm.).----------------------------------------------------------------------2. Siedzibą Fundacji będzie miasto stołeczne Warszawa. ---------------------
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§2. Celem Fundacji jest inspirowanie, promocja i wspieranie badania,
upamiętniania i upowszechniania na skalę światową losów obywateli
polskich w czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski oraz ha
wychodźstwie, a w szczególności.: ---------,..-------------------------------------------a. objęcie obszarem zainteresowania Fundacji obywateli polskich
mieszkających w Polsce przed i w czasie wojny oraz ich losy na
wychodźstwie w czasie i po II wojnie światowej;------------------------b. wstępnie skupienie się na doświadczeniach obywateli polskich
dotkniętych sowiecką inwazją i okupacją wschodnich terenów
Polski,w tym nad ich późniejszymi losami;-------------------------------c. ochrona pamięci o byłych Kresach Wschodnich II RP przed
okupacją sowiecką oraz jako obszar zamieszkany przez stulecia
przez obywateli polskich różnych narodowości i wyznań; -----------d. wsparcie polskich obywateli przebywających na emigracji oraz ich
potomków w poszukiwaniach dotyczących losów ich rodzin,
mających na celu poszerzenie ich wiedzy na temat ich polskich
korzeni oraz wzmocnienie ich więzi z narodem polskim; -------------e. wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii
oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty,
nauki, kultury, religii i gospodarki; -----------------------------------------f. upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze
polskiej; -----------------------------------------------------------------------------g. pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;----------------------h. organizowanie różnych form promowania w świecie polskich i
polonijnych osiągnięć naukowych i kulturalnych. ----------------------finansowe w kwocie 2.500 zł (dwa
tysiące pięćset złotych), jako fundusz założycielski, wniesione przez
Fundatora gotówką oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej
§3. 1.

Majątek

Fundacji

stanowią środki

działania.-----------------------------------------------------------------------------------------

funduszu założycielskiego w kwocie 1.000,00 zł Oeden tysiąc
złotych) może być przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.
§4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych. ---------.------------------------------------------------------------------§5. Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji.
2.

Część
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§6. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Fundatorowi i Fundacji w
dowo lnej liczbie. ------------------------------------------------------------------------------§7. Koszty tego aktu wraz z jego wypisami ponosi Fundator. --------------------KOSZTY WYN OSZĄ: ------------------------------------------------------------ taksa notarialna na podstawie §§ 16 i 17 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)--------------250,00 zł
- podatek VAT - 22% od kwoty 250,00 złotych - na podstawie art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr
54, poz. 535 ze zm.) ---------------------------------------------------------------- 55,00 zł
Ogółem:------------------------------------------------------------------------------305,00 zł

(trzysta pięć złotych). -----------------------------------------------------------------------Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z
podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.------------Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
!JVa oryginafe poapisy notariusza i stawającego.

110Pis ten wyaano Stawającemu
~pertorium}I!JVr 6508/2008

1(oszty wynoszą:
- tal<§a notaria{na na podstawie § 12 pk] 1 rozporządzenia ~inistra Sprawiedliwości
w sprawie mal{,syma{nycli stawel{,tal{,sy notaria{nej 18, 00 zE
- poaatel{,o/}I'T22% na podstawie art.41 ust.l ustawy o poaatl{,u od towarów i usEUfJ
3,96 zE
1(wota nafeżna: 21,96 zE
Warszawa, dnia 25 {istopad"a 2008 rol{,u.
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STATUT FUNDACJI KRESY-SYBERIA

ROZDZIA I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazw „FUNDACJA KRESY-SYBERIA” zwana dalej „Fundacj ”
ustanowiona przez Stefana Wisniowskiego, zwanego dalej Fundatorem, Aktem
Notarialnym z dnia 25 listopada 2008 roku, Rep. A nr .6505/2008, sporz dzonym
przed notariuszem Joann Deczkowsk , prowadz c Kancelari Notarialn w
Warszawie przy ul. Filtrowej 68 lok. 3.
2. Fundacja prowadzi dzia alno na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pón. zmianami) oraz
postanowie niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowo prawn .
§3
Siedzib Fundacji jest Warszawa.
§4
1. Fundacja dzia a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Fundacja moe tworzy oddzia y, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za
granic , a take czy si z innymi fundacjami oraz wystpowa jako cz onek
stowarzysze.
3. Utworzenie przez Fundacj oddzia u, fili oraz przedstawicielstwa w kraju i za
granic , a take po czenie si z innymi fundacjami oraz wystpowanie jako
cz onek stowarzysze wymaga zgody Prezesa Fundacji.
§5
Fundacja zosta a za oona na czas nieokrelony.
§6
1. Bior c pod uwag cele statutowe Fundacji, nadzór nad merytoryczn
dzia alnoci Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(„Kompetentny Minister”).
2. Fundacja przygotowuje roczny raport z dzia alnoci, który przedk ada
Kompetentnemu Ministrowi.
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ROZDZIA II: CELE I ZASADY DZIAANIA FUNDACJI
§7
Celem Fundacji jest inspirowanie, promocja i wspieranie badania, upamitniania i
upowszechniania na skal wiatow losów obywateli polskich w czasie II wojny
wiatowej na terenach okupowanej Polski oraz na wychodstwie, to jest:
a. objcie obszarem zainteresowania Fundacji obywateli polskich mieszkaj cych w
Polsce przed i w czasie wojny oraz ich losy na wychodstwie w czasie i po II
wojnie wiatowej;
b. wstpnie skupienie si na dowiadczeniach obywateli polskich dotknitych
sowieck inwazj i okupacj wschodnich terenów Polski, w tym nad ich
póniejszymi losami;
c. ochrona pamici o by ych Kresach Wschodnich II RP przed okupacj sowieck
oraz jako obszar zamieszkany przez stulecia przez obywateli polskich rónych
narodowoci
i wyzna;
d. wsparcie polskich obywateli przebywaj cych na emigracji oraz ich potomków
w poszukiwaniach dotycz cych losów ich rodzin, maj cych na celu poszerzenie
ich wiedzy na temat ich polskich korzeni oraz wzmocnienie ich wizi z narodem
polskim;
e. wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej wspó pracy Polonii oraz Polaków z
zagranicy z Ojczyzn w dziedzinach: owiaty, nauki, kultury, religii, i gospodarki;
f. upowszechnianie w rodowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej;
g. pog bianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
h. organizowanie rónych form promowania w wiecie polskich i polonijnych
osi gni naukowych i kulturalnych.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe inicjuj c, prowadz c i wspieraj c
badania, edukacj i dzia alno promocyjn , poprzez:
1. prowadzenie strony internetowej, w tym „wirtualnego muzeum”;
2. grupy internetowe, w tym Grup Kresy-Syberia;
3. media cyfrowe i elektroniczne;
4. filmy i prezentacje;
5. dzia alno edukacyjn , w tym przyznawanie stypendiów naukowych;
6. ksi ki i publikacje – wydawanie i dystrybucj;
7. uroczystoci i wystawy (sta e, czasowe lub objazdowe)
8. inne dodatkowe dzia alnoci okrelone przez Fundatora.
2. Fundacja moe podejmowa dzia alno gospodarcz , pod warunkiem, i
wszelkie rodki z niej pochodz ce bd wykorzystywane na cele statutowe
Fundacji.
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§9
1. Dla osi gnicia swych celów statutowych Fundacja moe wspiera dzia alno
innych osób prawnych i fizycznych, których dzia alno jest zbiena z celami
statutowymi Fundacji.
2. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja moe take podejmowa
wspó prac z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, organami rz dowymi i
organizacjami spo ecznymi.
3. Fundacja moe nadawa odznaczenia i medale honorowe i przyznawa je wraz z
innymi nagrodami i wyrónieniami osobom fizycznym i prawnym uznanym przez
Fundacj za wyróniaj ce si. Fundacja moe te nadawa tytu y Partnera,
Sponsora, Darczycy, Przyjaciela, i inne okrelone przez Prezesa Fundacji.
ROZDZIA III: MAJTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1. Maj tek fundacji stanowi fundusz za oycielski w kwocie 2.500 PLN (dwa tysi ce
pi set z otych), wniesiony przez Fundatora Fundacji i wymieniony w Akcie
Notarialnym, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Statutu, oraz inne mienie
nabyte przez Fundacj w toku dzia ania.
2. Cz funduszu za oycielskiego w kwocie 1.000,00 z (jeden tysi c z otych)
moe by przeznaczona na prowadzenie dzia alnoci gospodarczej.
§ 11
1. rodki na realizacj celów Fundacji pochodz z:
a. funduszu za oycielskiego;
b. darowizn, subwencji, dotacji i spadków - zarówno krajowych jak i
zagranicznych;
c. dochodów z aktywów, nieruchomoci, praw maj tkowych, w szczególnoci
papierów wartociowych i innych instrumentów finansowych dostpnych na
rynku kapita owym;
d. dochodów ze sk adek, darów, zbiórek i imprez publicznych;
e. odsetek i depozytów bankowych;
f. zysków z dzia alnoci gospodarczej prowadzonej zgodnie z celami Fundacji;
g. zysków z fuzji, naby czy sprzeday.
2. Ca y dochód Fundacja przeznacza wy cznie na swoj dzia alno statutow , o
której mowa w § 8 niniejszego Statutu.
§ 12
Z maj tku Fundacji, a take ze rodków na realizacj celów Fundacji i pokrycie
kosztów jej dzia alnoci zabrania si:
a. udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowi za w stosunku do cz onków
organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi cz onkowie
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostaj w zwi zku ma eskim albo
w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwi zani z tytu u
przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”),
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b przekazywania rodków na rzecz cz onków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób
trzecich, w szczególnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezp atnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania maj tku na rzecz cz onków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób
trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu
Fundacji.
§ 13
W przypadku powo ania Fundacji do dziedziczenia, Zarz d sk ada owiadczenie o
przyjciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili
sk adania tego owiadczenia jest oczywiste, e stan czynny spadku znacznie
przewysza d ugi spadkowe.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowi zania ca ym swoim maj tkiem.

ROZDZIA IV: ORGANY FUNDACJI
§ 15
1. Organami Fundacji s : Zarz d Fundacji, zwany dalej „Zarz dem” i Prezes
Fundacji.
2. Dopuszcza si moliwo okrelenia i utworzenia przez Prezesa Fundacji innych
organów, aby wspiera prac Fundacji przy realizacji jej celów.
3. Fundator oraz inne osoby fizyczne mog zosta powo ane do pe nienia funkcji
cz onka Zarz du oraz funkcji Prezesa Fundacji, z tym zastrzeeniem, e nie
mona czy pe nienia funkcji cz onka Zarz du z pe nieniem funkcji Prezesa
Fundacji.
4. Prezes Fundacji jest powo ywany i odwo ywany przez Fundatora na kadencj
nieokrelon , z zastrzeeniem § 17.
§ 16
Prezes Fundacji :
1. okrela g ówne kierunki dzia alnoci Fundacji;
2. zatwierdza strategiczne, operacyjne i finansowe plany i budety Fundacji;
3. ocenia prace cz onków Zarz du, przyjmuje coroczne sprawozdania Zarz du z
dzia alnoci Fundacji, nadzoruje i dokonuje oceny pracy Zarz du, udziela
absolutorium Zarz dowi;
4. powo uje i odwo uje wszystkich cz onków Zarz du, w tym Przewodnicz cego
Zarz du;
5. zawiera w imieniu Fundacji umowy z cz onkami Zarz du, zwi zane z pe nieniem
przez nich funkcji;
6. ustala wysoko ewentualnego wynagrodzenia dla osób pracuj cych na rzecz
Fundacji;
7. dokonuje ewentualnych zmian statutu Fundacji;
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8. decyduje o po czenia si z inn fundacj , wstpowaniu Fundacji do
stowarzysze, co moe nast pi zgodnie z obowi zuj cymi przepisami;
9. udziela zgody na zaci gnicie zobowi zania lub rozporz dzenie prawem przez
Fundacj o wartoci przewyszaj cej 1.000,00 z otych (jeden tysi c z otych);
10. wyraa zgod na utworzenie przez Fundacj oddzia u, fili oraz przedstawicielstwa
w kraju i za granic , a take po czenie si z innymi fundacjami oraz
wystpowanie jako cz onek stowarzysze;
11. ma prawo  da zwo ania posiedzenia Zarz du i bra udzia w tym posiedzeniu z
prawem zadawania pyta Zarz dowi i  dania wyjanie.
§ 17
W razie utraty lub ograniczenia zdolnoci do czynnoci prawnych Fundatora lub
mierci Fundatora, jeeli jednoczenie Fundator sprawowa funkcj Prezesa
Fundacji, funkcj Prezesa Fundacji obejmuje osoba wskazana wczeniej przez
Fundatora. Jeeli Fundator odzyska pe n zdolno do czynnoci prawnych, od tej
chwili ma ponownie wy czne prawo powo ywania Prezesa Fundacji. Jeeli Fundator
czasowo wskutek ograniczenia w zdolnoci do czynnoci prawnych nie moe
powo ywa i odwo ywa Prezesa Fundacji oraz w razie mierci Fundatora, osoba
pe ni ca funkcj Prezesa Fundacji ma prawo wskazania swojego nastpcy, a osoba
wskazana obejmuje funkcj Prezesa Fundacji z chwil utraty lub ograniczenia
zdolnoci do czynnoci prawnych dotychczasowego Prezesa Fundacji, jego
rezygnacji lub mierci.
§ 18
1. Zarz d sk ada si z 2 do 9 cz onków, w tym Przewodnicz cego Zarz du i innych
cz onków Zarz du, powo ywanych na kadencje nieokrelone.
2. Cz onkowie Zarz du mog by powo ywani na wicej ni jedn kadencj.
3. Cz onkostwo w Zarz dzie wygasa w nastpuj cych sytuacjach:
a. w przypadku utraty lub ograniczenia zdolnoci do czynnoci prawnych osoby
pe ni cej funkcj cz onka Zarz du,
b. w razie mierci cz onka Zarz du,
c. w wyniku rezygnacji lub odwo ania z funkcji cz onka Zarz du.
§ 19
1. Zarz d kieruje dzia alnoci Fundacji i reprezentuje j na zewn trz.
2. Do Zarz du naley podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie
zastrzeonych w statucie i przepisach prawa do kompetencji Fundatora i Prezesa
Fundacji.
3. Owiadczenia woli w imieniu Fundacji sk ada dwóch cz onków Zarz du cznie.
4. Zaci gnicie zobowi zania lub rozporz dzenie prawem przez Fundacj o wartoci
przewyszaj cej 1.000,00 z otych (jeden tysi c z otych) wymaga uzyskania zgody
Prezesa Fundacji.
§ 20
Do kompetencji Zarz du naley w szczególnoci:
a. koordynowanie dzia a w celu realizacji celów statutowych Fundacji;
b. administrowanie maj tkiem Fundacji;
c. sporz dzanie bilansów i sprawozda Fundacji.
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§ 21
1. Zarz d podczas posiedze podejmuje decyzje w formie uchwa , zwyk
wikszoci g osów przy kworum wynosz cym, co najmniej po ow sk adu
Zarz du. W przypadku równej liczby g osów, decyduje g os Przewodnicz cego
Zarz du.
2. Posiedzenia Zarz du odbywaj si w miar potrzeby. Posiedzenia zwo uje
Przewodnicz cy Zarz du z w asnej inicjatywy lub na  danie któregokolwiek z
cz onków Zarz du lub Prezesa Fundacji.
3. Zarz d moe równie podejmowa uchwa y w formie pisemnej w drodze
indywidualnego zbierania g osów. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu
stosuje si odpowiednio.
ROZDZIA V: ZMIANA STATUTU
§ 22
Zmiany Statutu dokonywane s przez Prezesa Fundacji po otrzymaniu opinii Zarz du
w tej sprawie.
ROZDZIA VI: LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 23
1. Zarz d moe zlikwidowa Fundacj na mocy uchwa y podjtej bezwzgldn
wikszoci g osów po uzyskaniu zgody Fundatora, chyba e jest on pozbawiony
praw lub nie yje, wtedy Fundacja moe zosta zlikwidowana po uzyskaniu zgody
Prezesa Fundacji.
2. Fundacja powinna zosta zlikwidowana, o ile wszystkie cele, do których realizacji
zosta a ona powo ana, zosta y zrealizowane lub o ile ród a finansowania i
maj tek Fundacji zosta y wyczerpane.
3. Jakikolwiek maj tek pozosta y po likwidacji Fundacji powinien by przeznaczony
na cele charytatywne na rzecz organizacji, fundacji lub stowarzysze w Polsce,
maj cych zblione cele do tych, okrelonych w niniejszym Statucie. Wyej
wymienione organizacje, fundacje lub stowarzyszenia powinny by okrelone w
Akcie likwidacyjnym Fundacji.
ROZDZIA VII: POSTANOWIENIA KOCOWE
§ 24
Statut wchodzi w ycie z dniem jego podpisania.
podpis Fundatora

Warszawa, dnia 13.03.2009 r.
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