Tekst jednolity Statutu Fundacji „Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce”
Uwzględnia:
Brzmienie pierwotne: 20 października 2015 roku
Ostatnie zmiany: 10 grudnia 2015 roku
Statut Fundacji „Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce”
I. Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja „Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce”, zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona przez AEROMEX Sp. z o.o., ALVI INTERNATIONAL Sp. z o.o., AO
FINANCE Sp. z o.o., BIO-ENERGY COMPANY Sp. z o.o., BRENDPET Sp. z o.o.,
EU VEGOILS GROUP Sp. z o.o., MICROSITY Sp. z o.o., MIĘDZYNARODOWE
CENTRUM PRAWNICZE EUCON Sp. z o.o., PASKAL Sp. z o.o., SENV GROUP
Sp. z o.o., STEVIA DELIGHT Sp. z o.o., INTERNATIONAL AUDIT UNION Sp. z
o.o. wszystkie wyżej wymienione Spółki z siedzibą w Warszawie, zwanych dalej
Fundatorami, na mocy oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego przed
Dorotą Ciechomską, notariuszem w Warszawie, w dniu 20.10.2015 r., (Rep. A nr
8101/2015).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki.
§2
1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§3
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
§4
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
§6
Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy
Fundacji oraz funkcji w jej organach w wybranych językach obcych.
II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem działania Fundacji jest:
1) prowadzenie, inspirowanie i wspieranie inicjatyw prowadzących do zapewnienia trwałego
rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorców ukraińskich w Polsce;
2) pogłębianie i utrwalanie współpracy między przedsiębiorcami ukraińskimi i polskimi,

3) promowanie w Polsce przedsiębiorców i produktów ukraińskich oraz możliwości
inwestycyjnych na Ukrainie,
4) promowanie na Ukrainie możliwości inwestycyjnych w Polsce.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie dialogu publicznego i debat dotyczących współpracy między
przedsiębiorcami ukraińskimi i polskimi oraz rozwoju gospodarczego Polski i Ukrainy;
2) opracowywanie oraz rozpowszechnianie analiz i ekspertyz dotyczących prawnego i
ekonomicznego otoczenia biznesu w Polsce i na Ukrainie,
3) upowszechnianie wiedzy o poszczególnych sektorach gospodarki polskiej i ukraińskiej,
ich aktualnym stanie oraz możliwościach rozwoju,
4) działalność edukacyjną, w tym organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji,
warsztatów, szkoleń, w tym z zakresu prawa polskiego oraz kultury polskiej dla
przedsiębiorców ukraińskich oraz z zakresu prawa i kultury ukraińskiej dla
przedsiębiorców polskich,
5) organizowanie kampanii informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
6) fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinach związanych z profilem działalności
Fundacji.
7) udzielanie dotacji, darowizn i pożyczek na cele gospodarcze, edukacyjne i naukowe,
8) współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami gospodarczymi,
9) współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i badawczymi oraz
podobnymi placówkami, a także organizacjami studenckimi.
2. Działalność określona w paragrafie niniejszym będzie finansowana przez Fundację.
§9
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
III. Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie
12.000,00 (dwanaście tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000,00
(jeden tysiąc) złotych.
3. Majątek Fundacji służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w
zgodzie z odpowiednimi przepisami.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
Fundacja nie może podejmować działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów lub pracowników Fundacji 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",

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
2) dotacji, subwencji i grantów krajowych i zagranicznych;
3) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
4) odsetek i depozytów bankowych;
5) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
6) dochodów ze zbiórek publicznych;
7) dochodów z majątku Fundacji;
8) działalności gospodarczej Fundacji.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
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§ 14
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie
służącym realizacji celów Fundacji.
Działalność gospodarcza prowadzona będzie bezpośrednio lub poprzez wyodrębniony
zakład, bądź powołane przez Zarząd Fundacji odrębne jednostki organizacyjne.
Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady
wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej. Czysty zysk z działalności
gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej
działalności.
Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.11.Z);
Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.13.Z);
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z);
10) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
12) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
13) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
15) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
16) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 63.99.Z);
17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
18) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
19) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
20) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(PKO 62.09.Z);
IV. Władze i zasady działania Fundacji
§ 15
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
3) Komisja Rewizyjna
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Rada Fundacji
§ 16
Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje
dotyczące jej funkcjonowania, kontrolującym oraz opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z od pięciu do jedenastu członków, w tym jej Przewodniczącego
oraz Wiceprzewodniczących.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających (o ile niniejszy Statut
nie stanowi inaczej) zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
Członków Rady Fundacji; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego,
a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego.
Pierwszy skład Rady Fundacji ustalają Fundatorzy. O dalszym składzie Rady decyduje
Rada Fundacji, powołując i odwołując swoich członków oraz decydując o obsadzie
stanowiska Przewodniczącego oraz Wice-przewodniczących Rady Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji sprawują swoje funkcje bezterminowo. Członkostwo w
Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji z członkostwa, objęcia
funkcji w Zarządzie Fundacji, utraty przez członka Rady Fundacji pełnej zdolności do
czynności prawnej lub w wypadku, gdy na mocy orzeczenia sądu członek Rady Fundacji
utraci zdolność do zasiadania w Radzie.
Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni.
7. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji, a w razie
nieobecności Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji może w podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, drogą obiegową
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Regulamin Rady Fundacji określa szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń, przebiegu
posiedzeń, podejmowania uchwał, praw i obowiązków członków Rady Fundacji oraz
zasad dokumentowania czynności Rady Fundacji.
10. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo brać udział w posiedzeniach Rady Fundacji z prawem
głosu doradczego.
§ 18
Do zadań Rady Fundacji należy:
1) Powoływanie oraz odwoływanie Członków Rady Fundacji,
2) Powoływanie oraz odwoływanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady
Fundacji,
3) Powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu Fundacji,
4) Powoływanie oraz odwoływanie Prezesa oraz Wice-prezesów Zarządu Fundacji
5) Ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz corocznych
sprawozdań Zarządu Fundacji, oraz udzielanie Prezesowi, Wiceprezesom i Członkom
Zarządu Fundacji absolutorium,
6) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
7) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
8) Nadzór nad działalnością Fundacji,
9) Ustalenie wynagrodzeń Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu Fundacji oraz innych
organów Fundacji;
10) Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji, oraz
zmiany Statutu i celów Fundacji, z uwzględnieniem szczegółowych postanowień Statut
Fundacji,
11) Podejmowanie decyzji o zbyciu przedsiębiorstwa Fundacji, ustanowieniu na nim zastawu,
a także o nabyciu i zbyciu nieruchomości oraz obciążeniu nieruchomości ograniczonym
prawem rzeczowym,
12) Uchwalanie Regulaminów Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz innych organów
Fundacji.
§ 19
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu
Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących
działalności Fundacji, dokonywania rewizji majątku Fundacji, a także kontroli finansowej
Fundacji.
2. Czynności nadzorcze i kontrolne może wykonywać Przewodniczący Rady Fundacji lub
Członek Rady Fundacji upoważniony przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 20
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes, a jeżeli
Zarząd jest wieloosobowy także do dwóch Wiceprezesów Zarządu.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z tym że pierwszy skład Zarządu
powołują Fundatorzy.
3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani na wspólną kadencję. Termin kadencji wynosi
5 (pięć) lat.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą upływu kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji
z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
§ 21
1. Zarząd jest organem Fundacji, który kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz, we wszystkich sprawach.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo, lub dwaj
inni członkowie Zarządu działający łącznie.
3. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) powoływanie gremiów doradczych dla realizacji poszczególnych programów,
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach przekazanych przez Radę Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
4. W sprawach przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu, Zarząd Fundacji
podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. Postanowienie powyższe nie
uchybia obowiązkowi uzyskania przez Zarząd zgody Rady Fundacji na dokonanie
czynności określonych w Statucie lub Regulaminie Zarządu.
5. Zarząd Fundacji może w podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, drogą obiegową
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Regulamin Zarządu Fundacji określa szczegółowe zasady działania, prawa i obowiązki
członków Zarządu Fundacji oraz zasady dokumentowania czynności Zarządu Fundacji.
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Komisja Rewizyjna
§22
Rada Fundacji może powoływać Komisję Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Fundacji.
Komisja składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są bezterminowo.
Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
odwołania lub śmierci członka Komisji.
§23

Członkowie Komisji:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni.

§24
1. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja ma prawo wglądu w bieżącą
działalność Fundacji, a w szczególności:
1) żądać od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych
materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach,
2) żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
3) dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
2. Komisja dokonuje oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Fundacji oraz
sprawozdania finansowego Fundacji i przedstawia Radzie Fundacji wnioski z tej oceny.
3. Powołanie Komisji Rewizyjnej wyłącza uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady
Fundacji.
4. Regulamin Komisji Rewizyjnej określa szczegółowe kompetencje, zasady działania oraz
prawa i obowiązki członków Komisji Rewizyjnej.
V. Inne organy fundacji
§ 25
Rada Fundacji może powoływać:
1) Radę Opiekuńczą - organ opiniodawczo - doradczy.
2) Polską Ligę Ukraińskich Studentów – organ opiniodawczo - doradczy.
Rada Opiekuńcza
§ 26
1. Rada Opiekuńcza jest organem opiniodawczo - doradczym Fundacji.
2. Rada Opiekuńcza składa się z co najmniej 14 (czternastu) członków, w tym
Współprzewodniczących, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
3. Członkowie Rady powoływani są na czas 5 (pięć) lat.
4. Członkostwo w Radzie Opiekuńczej wygasa z chwilą upływu kadencji, złożenia pisemnej
rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Komisji.
§ 27
1. Do kompetencji Rady Opiekuńczej należy::
1) proponowanie głównych kierunków działalności Fundacji;
2) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Zarząd;
3) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
4) opiniowanie na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji zamierzeń w sprawach
przyznania stypendiów, odznak i medali honorowych.
2. Regulamin Rady Opiekuńczej określa szczegółowe kompetencje, zasady działania oraz
prawa i obowiązki członków Rady Programowej.
Polska Liga Ukraińskich Studentów
§ 28
1. Polska Liga Ukraińskich Studentów jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji
łączącym studentów wspierających cele Fundacji.

2. Polska Liga Ukraińskich Studentów składa się z co najmniej 11 (jedenastu) członków, w
tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
3. Członkowie Ligi powoływani są na czas odbywania studiów na uczelniach w Polsce.
4. Członkostwo w Lidze wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
odwołania lub śmierci członka Ligi, ukończenia studiów na uczelniach w Polsce.
§ 29
1. Do kompetencji Ligi należy:
1) proponowanie kierunków młodzieżowej polityki Fundacji;
2) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Lidze przez Zarząd;
3) opiniowanie na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji zamierzeń w sprawach
przyznania studentom oraz przedstawicielom młodzieży stypendiów, odznak i medali
honorowych.
2. Regulamin Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów określa szczegółowe kompetencje,
zasady działania oraz prawa i obowiązki członków Ligi.
V. Zmiana Statutu. Połączenie z inną fundacją
§ 30
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
Zmiana Statutu jest skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd.
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić na zasadach przewidzianych dla
zmiany Statutu.
VI. Likwidacja Fundacji
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatora lub likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 32
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji, na wniosek Zarządu
Fundacji.
§ 33
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce lub na świecie fundacji lub
stowarzyszeń o zbliżonych celach.

