
Ze Statutu 
Towarzystwa Ukraińskiego 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Towarzystwo Ukraińskie, zwane dalej Towarzystwem, jest organizacją społeczności ukraińskiej 

województwa lubelskiego, słuŜącą tej społeczności i wyraŜającą jej interesy. 
2. Towarzystwo jest organizacją otwartą, jednoczącą Ukraińców mieszkających w województwie lubelskim i 
poza nim, jak teŜ osoby innej narodowości, popierające cele Towarzystwa i pragnące realizować jego 
program. 
3. Nazwa Towarzystwa w języku ukraińskim brzmi: Українське Товариство (Ukrajins’ke Towarystwo). 

§ 2 
Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

§ 3 
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów Unii Europejskiej oraz 
Ukrainy. 

§ 4 
Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest miasto Lublin. 

§ 5 
Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów. 

(…) 
 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA 

§ 7 
Podstawowym celem Towarzystwa jest organizacja Ŝycia społecznego i kulturalnego społeczności 
ukraińskiej Lublina i Chełma oraz województwa lubelskiego, działanie na rzecz zachowania i rozwoju 
kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej 
mniejszości narodowej w Polsce. 

§ 8 
Celem Towarzystwa jest równieŜ: 
1. WyraŜanie wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych stanowiska społeczności ukraińskiej 
w kwestiach politycznych, społecznych i kulturalnych oraz przedstawianie potrzeb tej społeczności. 
2. Zachowanie przez społeczność ukraińską Lublina i Chełma oraz województwa lubelskiego tradycji 
narodowych, języka ojczystego oraz ukraińskich tradycji prawosławnych. 
3. Zapewnienie ścisłych więzi z Ukrainą oraz diasporą ukraińską na świecie. 
4. Opieka nad miejscami ukraińskiej pamięci narodowej, w szczególności nad grobami Ŝołnierzy armii 
Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie oraz innymi 
miejscami ukraińskiej pamięci narodowej na terenie regionu. 
5. Ochrona zabytków ukraińskiej kultury materialnej. 
6. Zachowanie wielokulturowego i wielowyznaniowego dziedzictwa historycznego Lublina i Chełma oraz 
województwa lubelskiego, a takŜe popularyzacja wiedzy na ten temat. 
7. Rozwijanie aktywności społecznej i wspieranie inicjatyw obywatelskich słuŜących społeczności 
ukraińskiej w RP oraz rozwojowi Lublina i Chełma oraz województwa lubelskiego. 
8. Ukształtowanie dobrosąsiedzkich stosunków ukraińsko-polskich i wzajemnego szacunku między 
narodami ukraińskim i polskim. 
9. Popularyzacja wiedzy o stosunkach ukraińsko-polskich w przeszłości i współcześnie. 

§ 9 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, oświatowych, edukacyjnych i rozrywkowych. 
2. Wydawanie publikacji ksiąŜkowych, broszur, materiałów w technice fonograficznej, audiowizualnej i 
elektronicznej, udostępnianie informacji w sieci Internet. 
3. Występowanie wobec władz, instytucji państwowych, samorządowych i społecznych oraz współpraca z 
nimi w kwestiach, związanych z zachowaniem tradycji i kultury ukraińskiej w RP, ochroną zabytków 
kultury materialnej i miejsc ukraińskiej pamięci narodowej, stosunkami ukraińsko-polskimi, zachowaniem 



pamięci o wielokulturowym i wielowyznaniowym dziedzictwie historycznym Lublina i Chełma oraz 
województwa lubelskiego.  
4. Opiekę nad miejscami ukraińskiej pamięci narodowej, w szczególności grobami Ŝołnierzy armii 
Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie, przez bieŜące 
porządkowanie, działania na rzecz ich zabezpieczania, restauracji i odnawiania. 
5. Gromadzenie informacji i prowadzenie badań naukowych dotyczących ukraińskiego dziedzictwa 
kulturowego Lublina i Chełma oraz województwa lubelskiego, w tym miejsc ukraińskiej pamięci narodowej. 
6. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi na Ukrainie oraz 
organizacjami i instytucjami diaspory ukraińskiej. 
7. Współpracę z Kościołem prawosławnym, jak równieŜ poprzez współpracę z innymi Kościołami i 
związkami wyznaniowymi w zakresie realizacji swych celów. 
8. Upowszechnianie wiedzy na temat tradycji i kultury ukraińskiej, wielokulturowego i wielowyznaniowego 
dziedzictwa historycznego Lublina i Chełma oraz województwa lubelskiego, miejsc ukraińskiej pamięci 
narodowej w RP, stosunków ukraińsko-polskich. 
9. Współdziałanie z prasą, stacjami radiowymi i telewizyjnymi w zakresie popularyzacji wiedzy dotyczącej 
tradycji i kultury ukraińskiej, wielokulturowego i wielowyznaniowego dziedzictwa historycznego Lublina i 
Chełma oraz województwa lubelskiego, miejsc ukraińskiej pamięci narodowej w RP, stosunków ukraińsko-
polskich. 

 


