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STATUT FUNDACJI “FUNDACJA WSPIERANIA INTEGRACJI 
WIETNAMCZYKÓW W POLSCE” 

 
Postanowienia ogólne i cele działania Fundacji 

 
§ 1 

Fundacja “Fundacja Wspierania Integracji Wietnaczyków w Polsce”, zwana 
dalej Fundacją, ustanowiona przez Lam	  Le	  Xuan,	  Hoang	  Minh	  Ngo,	  Thi	  Thu	  Son	  
Tong,	   Grażynę	   Szymańską-‐Matusiewicz,	   Duy	   Le	   Hoang, zwanych dalej 
Fundatorami, aktami notarialnymi pod numerem repertorium 558/2015 
sporządzonym przez notariusza Marię Ogrodzińską-Zalewską w dniu 9 marca 
2015 r. oraz pod numerem repertorium 1354/2015 sporządzonym przez 
notariusza Marię Ogrodzińską-Zalewską w dniu 28 maja 2015 r. działa na 
podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu. 
 

§ 2 
1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Fundacja posługuje się znakiem wyróżniającym ją wśród innych organizacji. 
3. Nazwa i znak Fundacji podlegają ochronie prawnej. 
 

§ 3 
Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony. 
 

§ 4 
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§ 5 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się 
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych łącznie z nazwą określoną 
w § 1. Nazwa Fundacji w języku wietnamskim: “Quy Ho Tro Nguoi Viet Hoi 
Nhap tai Ba Lan” i w języku angielskim: “Foundation for Supporting 
Integration of Vietnamese in Poland” . 
  

§ 6 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. 
kultury i dziedzictwa narodowego.  
 

§ 7 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z 
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i osobom prawnym 
zasłużonym dla Fundacji. 
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§ 8 
Celami Fundacji są: 
1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych dla propagowania 
dialogu międzykulturowego i kształtowania postaw otwartości wobec 
odmienności wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, Polaków i 
cudzoziemców. 
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój 
demokracji. 
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie świadomej działalności 
człowieka w środowisku naturalnym. 
5. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i zagranicą oraz współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w 
zakresie jej niesienia. 
6. Działanie na rzecz różnorodności i osób zagrożonych marginalizacją lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji. 
7. Prowadzenie badań z zakresu różnorodności oraz edukacji i kompetencji 
międzykulturowej. 
8. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i 
wykluczeniu społecznemu. 
9. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu wzmacnianie 
kompetencji kulturowych Wietnamczyków w zakresie kultury kraju 
pochodzenia i  kultury kraju przyjmującego. 
10. Zbliżanie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i 
tradycji, działalność na rzecz społeczności wietnamskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwie. 

§9 

Fundacja realizuje swoje cele w Polsce i zagranicą poprzez następujące 
działania: 
1. Organizuje, wspiera lub zleca organizację: 
- spotkań, 
- szkoleń, warsztatów, seminariów, e-learningu, 
- doradztwa i poradnictwa, 
- konferencji, 
- forów współpracy, 
- festiwali, 
- konkursów, 
- obozów letnich, 
- kursów językowych, 
- wystaw, 
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- pokazów filmów, 
- koncertów, 
- akcji, happeningów, imprez masowych w tym akcji charytatywnych, kwest, 
zbiórek, 
- wyjazdów, 
- realizacji filmów i przedstawień teatralnych, 
- tłumaczeń. 
2. Prowadzi działalność wydawniczą w zakresie realizacji celów statutowych. 
3. Prowadzi radio internetowe i kanał internetowy propagujące różnorodność 
kulturową, prawa człowieka i postawę tolerancji. 
4. Prowadzi działalność edukacyjną, psychologiczną i prawną przedstawiającą 
i objaśniającą różnorodność kulturową i wzmacniającą w społeczeństwie 
poszanowanie różnorodności, odmienności i praw człowieka. 
5. Inicjuje działania kształtujące rozumienie odmienności kulturowej i 
przygotowujące do interakcji z przedstawicielami innych kultur.  
6. Wspiera inicjatywy zmierzające do zapobiegania naruszeniom praw 
człowieka oraz inicjatywy zmierzające do przeciwdziałania dyskryminacji.  
7. Podejmuje inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie nietolerancji i 
wykluczeniu społecznemu.  
8. Inicjuje dialog pomiędzy kulturą wietnamską i kulturami mniejszości 
narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
9. Służy nawiązywaniu kontaktów między przedstawicielami różnych krajów i 
społeczności, mających na celu nawiązanie współpracy, rozwój demokracji, 
kultury, sztuki, oświaty, zapobieganie nierównościom społecznym.  
10. Współpracuje z osobami fizycznymi, organizacjami krajowymi i 
międzynarodowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie wymienionym 
w celach działania Fundacji.  
11. Organizuje i wspiera działanie wolontariatu.  
12. Prowadzi i wspiera działania na rzecz kreowania i wdrażania polityki 
migracyjnej, wielokulturowej i integracyjnej na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.  
13. Przyznaje stypendia, zapomogi i inne formy pomocy, których zakres 
określa Zarząd Fundacji.  
14. Tworzy materiały edukacyjne w tym z wykorzystaniem sieci 
komputerowych i Internetu.  
 

§ 10 
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać i wspierać 
działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.  
2. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w 
organizacjach zrzeszających inne organizacje polskie i zagraniczne, o celach 
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.  
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Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 11 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa 
tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

 
§ 12 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:  
• darowizn, spadków, zapisów,  
• dotacji i subwencji oraz grantów,  
• dochodów ze zbiórek publicznych,  
• dochodów z majątku Fundacji,  
• odsetek i depozytów bankowych,  
• dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w 
szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku kapitałowym,  
• odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 
24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),  
• nawiązek sądowych, 
• działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana 
wyłącznie na jej działalność statutową.  
 

§ 13 
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów 
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli 
ofiarodawców.  
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, gdy w chwili 
składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.  

 
§ 14 

Zabrania się:  
• udzielania pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w 
stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”,  
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• przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 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,  
• wykorzystywania majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,  
• zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów Fundacji lub jej pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 
§ 15 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 
 
a. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych 
b. 58.11.Z - Wydawanie książek 
c. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
d. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych 
e. 63.12.Z - Działalność portali internetowych 
f. 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami 
g. 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
h. 85.59.A - Pozaszkolne formy edukacji - nauka języków obcych 
i. 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
j. 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza 
 

Władze Fundacji. 
 

§ 16 
Organami Fundacji są:  
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,  
c) w Fundacji może działać Rada Programowa.  
 

Rada Fundacji 
 

§ 17 
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.  
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na czteroletnią 
kadencję.  
3. Członków Rady powołują Fundatorzy.   
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez 
to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały 
podjętej jednogłośnie przez Fundatorów. 
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5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 
członkostwa lub śmierci członka Rady.  
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu 
Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z 
Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, 
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.  
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący 
Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 
przewodniczy zebraniom Rady.  
8. Członkowie Rady Fundacji:  

• nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami 
Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości w tytułu zatrudnienia,  

• nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej.  

9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w 
pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków 
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów 
podróży. 
 

§ 18 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.  
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 
wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.  
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością 
głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy 
Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch 
jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.  
5. Posiedzenia Rady powinny być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od 
daty zgłoszenia wniosku.  
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.  
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.  
 

§ 19 
Do zadań Rady należy w szczególności:  

1. Nadzór nad działalnością Fundacji.  
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu 

oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium.  
3. Kontrolowanie bieżącej działalności finansowej Fundacji. 
4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na 

wynagrodzenia 
5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną 

Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
 

§ 20 
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Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów 

dotyczących działalności Fundacji. 
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 
Zarząd Fundacji 
 

§ 21 
1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych 
przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję. 
2. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu. 
3. Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków, nie więcej jednak niż ½ 
składu w sytuacji wakatu w trakcie kadencji. 
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być 
odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały 
podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
6. Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego Zarządu. Fundatorzy mogą pełnić 
funkcję członków Zarządu. 
 

§ 22 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, uchwalanie 

rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b) uchwalanie regulaminów, 
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów, 
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
f) podejmowanie decyzji w sprawie wprowadzenia zmian w statucie 

Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji. 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W 
razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną 
sferą spraw należących do zadań Fundacji. 

5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne 
sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie 
finansowe (bilans) w terminie do końca marca roku następnego. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz na kwartał. 

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą zostać 
poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów, 
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b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c) śmierci członka Zarządu. 

9. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być 
odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały 
podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów. 

 
Rada Programowa 

§ 23 
1. Zarząd może powołać w drodze uchwały Radę Programową Fundacji. 
Zarząd posiada prawo powoływania i odwoływania członków Rady 
Programowej. 
2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby, których kompetencje i 
autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji. 
3. Rada Programowa, w przypadku jej powołania, jest organem doradczym 
Fundacji. Każdemu członkowi Rady Programowej indywidualnie przysługują 
uprawnienia doradcze. 
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być jednocześnie członkami Rady 
Programowej. 
 

Sposób reprezentacji 
 

§ 24 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo członkowie 
Zarządu Fundacji.	  Dla	  ważności	  oświadczeń	  woli	  Fundacji	  w	  przedmiocie	  praw	  i	  
obowiązków	  majątkowych	  wymagane	  są	  podpisy	  dwóch	  członków	  Zarządu.	   
 

Zmiana statutu 
 

§ 25 
Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Zarząd Fundacji 
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania, na wniosek członków Zarządu lub z 
inicjatywy Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, 
których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 

Połączenie z inną fundacją 
 

§ 26 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania 
swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby 
ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
 

§ 27 
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W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego 
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności 
wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

Likwidacja Fundacji 
 

§ 28 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych. 
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Jeśli Zarząd 
nie powołał likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza sam Zarząd. 
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. 
kultury i dziedzictwa narodowego. 
 

§ 29 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały i dla 
swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

§ 30 
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. 
 
	  


