
 

 

 

 

 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Fundacji 

„Zrzeszenie Ukraińskiego 

Biznesu w Polsce” 

w 2016 roku 

 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu 

w Polsce” za rok 2016 sporządzone dla Ministra właściwego ds. Gospodarki (tj. obecnie 

– Ministerstwo Rozwoju) oraz jako informacja dla osób zainteresowanych. 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd dnia 30.06.2017 r.  

 

Zamieszczone na stronie internetowej www.ukrbizpol.org 14.07.2017 r.  
 

 



 

 

1. Dane Fundacji „Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w 
Polsce” 

 

NAZWA:    Fundacja „Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce”  

ADRES SIEDZIBY:  ul. Jana Dantyszka 18, 02-054 Warszawa  

tel. +48 22 658 10 25, www.ukrbizpol.org 

Data wpisu do KRS:  05.04.2016 r.  

Numer KRS:    0000601278 

Numer REGON:   362471680  

Numer NIP:    5213728656 

 

Numer konta:   26 1240 6003 1111 0010 6752 6717 

 

 
Członkowie Zarządu Fundacji:  

▪ YAROSLAV ROMANCHUK – Prezes Zarządu 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z 
podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 
głównych zdarzeń w działalności Fundacji „Zrzeszenie 
Ukraińskiego Biznesu w Polsce” 
 

Dnia 20 października 2015 w Warszawie przy wsparciu Ambasady Ukrainy Rzeczypospolitej 
Polskiej odbyło się zgromadzenie założycielskie, na którym zostało utworzone „Zrzeszenie 
Biznesu Ukraińskiego w Polsce” z inicjatywy YAROSLAVa ROMANCHUKa, jako organizacja 
zrzeszająca inwestorów i firm ukraińskich, które wchodzą na rynek UE poprzez jurysdykcję 
Rzeczypospolitej Polskiej i pragną zrealizować najambitniejsze plany w zakresie budowania 
pozytywnego wizerunku producentów ukraińskich w Europie.  

 

http://www.ukrbizpol.org/
http://ukrbizpol.org/
http://ukrbizpol.org/


 

 

 
 

Fundacja „Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana 
Dantyszka 18, 02-054 Warszawa została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601278, NIP: 
5213728656, REGON: 362471680.  

 
 

 
 
2.1 Celem powołana Fundacji do życia w Polsce 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. 
 

2.2 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności 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. 
 

3. Opis działalności statutowej Fundacji „Zrzeszenie 
Ukraińskiego Biznesu w Polsce” w 2016 roku.  

 
Okrągły stół „Czym jest Bank Narodowy Ukrainy dla eksporterów 
ukraińskich: partnerem czy przeszkodą” 

 
W dniu 4 kwietnia 2016 roku w Ukrinform odbyły się obrady okrągłego stołu „Czym jest Bank 
Narodowy Ukrainy dla eksporterów ukraińskich: partnerem czy przeszkodą?”, w trakcie 
których przedstawiciele biznesu i eksperci omówili politykę regulacji walutowej NBU, stwarzającej 
przeszkody w eksporcie towarów ukraińskich do krajów UE na przykładzie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 

http://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/1992944-ci-nadijnij-partner-dla-vitciznanih-eksporteriv-nacionalnij-bank-ukraini.html


 

 

 
 
Więcej na stronie: 
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/okragly-stol-czym-jest-bank-narodowy-ukrainy-
dla-eksporterow-ukrainskich-partnerem-czy-przeszkoda/#prettyphoto[group]/17/ 
 
 

IV Forum Międzynarodowe „DZIEŃ BIZNESU UKRAIŃSKIEGO„ 
 
W dniu 12 maja 2016 roku w Warszawie odbyło się IV Forum Międzynarodowe „DZIEŃ 
BIZNESU UKRAIŃSKIEGO„ w Polsce, w którym wzięli udział ponad 200 przedstawicieli 
biznesu, władz państwowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji finansowych 
z Polski i Ukrainy. 
 

 

http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/okragly-stol-czym-jest-bank-narodowy-ukrainy-dla-eksporterow-ukrainskich-partnerem-czy-przeszkoda/#prettyphoto[group]/17/
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/okragly-stol-czym-jest-bank-narodowy-ukrainy-dla-eksporterow-ukrainskich-partnerem-czy-przeszkoda/#prettyphoto[group]/17/


 

 

 
Forum odbył się przy wsparciu Ministerstwa rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy, 
Ministerstwa rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej a także pod patronatem Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie i Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 
 

W ramach forum także zostało podpisane Memorandum o współpracy między „Zrzeszeniem 
Ukraińskiego Biznesu w Polsce” i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich 
w Ukrainie. To zapoczątkowało nowy etap we wsparciu biznesu ukraińskiego przy wejściu na 
rynki UE przez jurysdykcję Polski. 
 

http://www.msppu.org.ua/pl/home
http://www.msppu.org.ua/pl/home


 

 

 
 
Szczególna uwaga została skupiona na branży transportowej Ukrainy. Znany polski top 
manager Wojciech Bałczun, który wygrał konkurs na prezesa „Ukrzaliznycji” (Kolei Ukraińskich), 
podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że nowe stanowisko jest dla niego poważnym 
wyzwaniem. Rząd Ukraiński pokłada w nim duże nadzieje, i on zapewnił uczestników, że na 
wszelkie sposoby będzie się starał nie zawieść tych nadziei. 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Balczun
http://www.uz.gov.ua/


 

 

 
 
O udanym uruchomieniu w Ukrainie reformy zakupów państwowych uczestnikom forum 
opowiedział manager projektu GPA Ołeksij Mychajliczenkо. Przedtem zakupy państwowe były 
ściśle związane z korupcją. Obecnie sytuacja zmieniła się, w dużej mierze dzięki wdrożeniu 
elektronicznego systemu zakupów publicznych PROZORRO. Według słów Pana 
Mychajliczenki, zastosowanie systemu już pozwoliło zaoszczędzić ponad 12% środków 
budżetowych od wielkości rynku zakupów publicznych Ukrainy, która szacuje się na 250 mld 
hrn. rocznie. Także on opowiedział o możliwościach, jakie daje Umowa o zakupach publicznych 
WTO. 
 
Więcej na stronie: 
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/iv-forum-miedzynarodowe-dzien-biznesu-
ukrainskiego-w-polsce/ 
 
 

Forum biznesowe „Białe zaczynają i wygrywają” 
 
W dniu 7 czerwca 2016 roku w Kijowie odbyło się drugie forum biznesowe „Białe zaczynają i 
wygrywają” zorganizowane przez Ukraińską Biznes Asocjacją, na którym zostały omówione 
kwestie prowadzenia przejrzystego biznesu i wykorzystania mechanizmów inwestowania 
międzynarodowego. 
 

http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/iv-forum-miedzynarodowe-dzien-biznesu-ukrainskiego-w-polsce/
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/iv-forum-miedzynarodowe-dzien-biznesu-ukrainskiego-w-polsce/
http://7june.uba.in.ua/
http://7june.uba.in.ua/
http://www.uba.in.ua/ua/


 

 

 
 
W ramach forum także odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o współpracy między 
„Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce” i „Ukraińską Biznes Asocjacją”, w której zostało 
zadeklarowane połączenie wysiłków organizacji w celu wspierania rozwoju współpracy 
gospodarczej Polski z Ukrainą. 
 
W umowie przewidziana jest współpraca w zakresie organizacji wizyt przedstawicieli kół 
biznesowych w celu rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej między oboma krajami, 
wzajemne wsparcie w zakresie organizacji udziału w targach i forumach biznesowych, a także 
koordynacja działań przy współpracy z organami władzy państwowej i organami samorządu 
terytorialnego w Polsce i Ukrainie. Firmy ukraińskie, które eksportują lub zamierzają eksportować 
towary do krajów UE uzyskują możliwość optymalizacji swoich działań przy wejściu na rynki 
zewnętrzne dzięki dołączeniu do Zrzeszenia. 



 

 

 
 
Więcej na stronie: 
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/forum-biznesowe-biale-zaczynaja-i-wygrywaja/ 
 
 
 

Prezentacja systemu elektronicznych zamówień publicznych “ProZorro” i 
biura GPA in UA 
 
W dniu 9 czerwca 2016 roku przy współudziale Zastępcy Ministra Rozwoju Gospodarczego i 
Handlu Ukrainy Maksyma Nefiodova odbyła się prezentacja systemu elektronicznych zamówień 
publicznych ProZorro i biura GPA in UA dla kierownictwa firm z udziałem kapitału polskiego. 
 

http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/forum-biznesowe-biale-zaczynaja-i-wygrywaja/


 

 

 
 
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez: 
- Dział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie 
- Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON 
- GPA in UA. 
 



 

 

 
 
Współorganizatorzy:  
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie 
- Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce. 
 
Więcej na stronie: 
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/prezentacja-systemu-elektronicznych-zamowien-
publicznych-prozorro-i-biura-gpa-in-ua/ 
 
 

Ukraińsko-polski, polsko – ukraiński słownik terminologiczny:  
Handel. Gospodarka. Finanse. Prawo 
 
Ukraińsko-polski, polsko – ukraiński słownik terminologiczny: Handel. Gospodarka. Finanse. 
Prawo. 
 
Słownik zawiera współczesną terminologię prawniczą i biznesową, stosowaną w stosunkach 
handlowych, w prowadzeniu biznesu i działalności inwestycyjnej. Razem ponad 45 tysięcy słów i 
połączeń wyrazowych. 
 
 

http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/prezentacja-systemu-elektronicznych-zamowien-publicznych-prozorro-i-biura-gpa-in-ua/
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/prezentacja-systemu-elektronicznych-zamowien-publicznych-prozorro-i-biura-gpa-in-ua/


 

 

 
 
Autorem słownika jest adwokat, Starszy Partner, Kierownik Warszawskiego biura 
Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON Ihor Yatsenko. 
 
 

Polski rząd przedstawił program wsparcia gospodarki Ukrainy 
 
Polski rząd zapoczątkował program wsparcia rozwoju gospodarki Ukrainy. W dniach 30 czerwca-
1 lipca 2016 roku w Kijowie odbyła się dwudniowa konferencja dotycząca inauguracji projektu 
Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „ Polska pomoc rozwojowa 
– 2016″. 
 
W szczególności, w dniu 30 czerwca w Klubie Gabinetu Ministrów Ukrainy odbył się pierwszy 
dzień konferencji pod nazwą „Podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz 
konkurencyjności regionów”. 



 

 

 
Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Yaroslav Romanchuk wystąpił w ramach misji z 
przemówieniem na temat praktycznych aspektów wejścia biznesu ukraińskiego na rynek polski. 
Polska jest strategicznym partnerem Ukrainy w rozwoju eksportu do UE, dlatego ukraińscy 
producenci właśnie Polskę uważają za właściwą jurysdykcję do prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie Unii Europejskiej. 
 

 
 
W przedsięwzięciu wzięli udział:  
- Pierwszy Zastępca Ministra Rozwoju RP, członek Rady Ministrów RP Jerzy Kwieciński 
- Pierwszy Wicepremier, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Stepan Kubiv  
- Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador RP w Ukrainie Henryk Litwin  
- Pierwszy Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarstwa 
Mieszkaniowo-Komunalnego Ukrainy Viacheslav Nehoda 
- Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu – Przedstawiciel Handlowy Ukrainy Natalia 
Mykolska 
 
Więcej na stronie: 
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/polski-rzad-przedstawil-program-wsparcia-
gospodarki-ukrainy/#prettyphoto[group]/0/ 
 
 

Eksport do Polski w centrum uwagi Rządu Ukrainy 
 
W dniu 22 lipca 2016 roku w Klubie Gabinetu Ministrów Ukrainy pod przewodnictwem Zastępcy 
Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Natalii Mykolskiej odbyło się kolejne 

http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/polski-rzad-przedstawil-program-wsparcia-gospodarki-ukrainy/#prettyphoto[group]/0/
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/polski-rzad-przedstawil-program-wsparcia-gospodarki-ukrainy/#prettyphoto[group]/0/


 

 

posiedzenie Rady ds. promowania eksportu przy Minekonomrozwytku, które poświęcone było 
współpracy gospodarczej z Rzeczypospolitą Polska. 
 

 
 
Na posiedzeniu wystąpili z przemówieniami Prezes Zrzeszenia Yaroslav Romanchuk, 
Przewodniczący Rady Ireneusz Derek, Wiceprzewodniczący Rady Vadym Seń i członek Rady 
Yevhen Radoveniuk, którzy podzielili się pozytywnym doświadczeniem zdobytym podczas 
prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach UE i Polski w szczególności. 
 



 

 

 
 
 
Więcej na stronie: 
http://ukrbizpol.org/pl/minuli-zahodi-pl/eksport-przez-polske-w-centrum-uwagi-rzadu-
ukrainy/ 
 
 

Biznes-forum „Poland-Ukraine” w Warszawie 
 
W dniach 12 – 14 września ukraińscy producenci  artykułów spożywczych wzięli udział w 
biznes-forum „Poland-Ukraine”. Organizatorami ukraińskiej spożywczej misji handlowej w 
Warszawie zostali Rada ds.eksportu żywności (Ukrainian Food Export Board) wspólnie z  
Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. 
 

http://ukrbizpol.org/pl/minuli-zahodi-pl/eksport-przez-polske-w-centrum-uwagi-rzadu-ukrainy/
http://ukrbizpol.org/pl/minuli-zahodi-pl/eksport-przez-polske-w-centrum-uwagi-rzadu-ukrainy/


 

 

 
 
Moderatorem pierwszej dyskusji panelowej  „Stosunki  handlowo- ekonomiczne między Ukrainą a 
Rzecząpospolitą Polska: historia, realia, perspektywy”  został Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego 
Biznesu w Polsce, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego Yaroslav 
Romanchuk. Pan Yaroslav zaznaczył, że dzisiejsze przedsięwzięcie jest  platformą do 
nawiązywania relacji handlowo- ekonomicznych między Ukrainą i Polską, a także opowiedział o 
praktycznych aspektach eksportu produktów i usług  z Ukrainy do Rzeczypospolitej Polskiej i 
krajów, należących do UE. 
 

 
 



 

 

Więcej na stronie: 
http://ukrbizpol.org/pl/minuli-zahodi-pl/wyniki-biznes-forum-poland-ukraine-w-
warszawie/ 
 
 
 

SPOTKANIE POLSKO-UKRAIŃSKIEGO BIZNESU ZE SPÓŁKAMI PFR 
 

   
 
13 września odbyło się pilotażowe spotkanie PAIiIZ, KUKE, BGK, PKO BP oraz PFR z 
przedstawicielami biznesu. Spotkanie miało charakter grupy fokusowej. Na przykładzie  firm 
działających w Zrzeszeniu Ukraińskiego Biznesu w Polsce, a także w Międzynarodowym 
Stworzeniu Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, instytucje rządowe chciały pozyskać opinię 
biznesu, na temat przygotowywanego jednorodnego pakietu narzędzi probiznesowych, z którego  
będą mogły skorzystać firmy – niezależnie od tego, do której instytucji nadzorowanej przez Polski 
Fundusz Rozwoju się zgłoszą.   
 
 
 

V Forum Międzynarodowego „DZIEŃ POLSKIEGO BIZNESU” 
 
W dniu 24 listopada 2016 roku w Kijowie odbyło się kolejne V Forum Międzynarodowe „DZIEŃ 
POLSKIEGO BIZNESU„. W ciągu ostatnich lat forum stało się największą platformą komunikacji 
dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców i już zaprezentowało się jako efektywny sposób 
wymiany doświadczeń, poszukiwania nowych możliwości realizacji projektów inwestycyjnych i 

http://ukrbizpol.org/pl/minuli-zahodi-pl/wyniki-biznes-forum-poland-ukraine-w-warszawie/
http://ukrbizpol.org/pl/minuli-zahodi-pl/wyniki-biznes-forum-poland-ukraine-w-warszawie/


 

 

nawiązywania nowych kontaktów z inwestorami, przedstawicielami władz państwowych, 
jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych, firm rekrutacyjnych i doradczych. 
 

 
 
Organizatorzy: 
 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie; 
Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON; 
Międzynarodowy Związek Audytorski; 
Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce; 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie. 
Developer Partner- Murapol S.A. 
 
Forum zostało przeprowadzone pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie 
i przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego i Handlu Ukrainy. W przedsięwzięciu wzięli 
udział ponad 300 uczestników, zainteresowanych wejściem na rynki UE poprzez Polskę. 38 
spikerów przemówili w ramach następujących sesji: 
 



 

 

 
 
Sesje: 
 
Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza – perspektywy rozwoju ”Czy 2017 rok stanie się 
rokiem boomu inwestycyjno-handlowego„? 
Atrakcyjność inwestycyjna Polski, rządowe wparcie inwestorów i eksporterów 
Polska przez pryzmat atrakcyjności biznesowej miast i regionów 
Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 
Wsparcie STARTUP-ów i innowacyjności gospodarki 
 
Więcej na stronie: 
http://ukrbizpol.org/pl/minuli-zahodi-pl/wyniki-v-forum-miedzynarodowego-dzien-
polskiego-biznesu/ 
 

KONGRES POLSKIEJ LIGI UKRAIŃSKICH STUDENTÓW 
 
W dniu 17 listopada 2016 roku w Warszawie odbył się Kongres Polskiej Ligi Ukraińskich 
Studentów – największe spotkanie ukraińskiej młodzieży akademickiej, studiującej w 
uniwersytetach i koledżach polskich, z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta. 
 
Miejsce przeprowadzenia: Uniwersytet Koźmińskiego 
 

http://ukrbizpol.org/pl/minuli-zahodi-pl/wyniki-v-forum-miedzynarodowego-dzien-polskiego-biznesu/
http://ukrbizpol.org/pl/minuli-zahodi-pl/wyniki-v-forum-miedzynarodowego-dzien-polskiego-biznesu/


 

 

 
 
Przedsięwzięcie zgromadziło ponad 150 uczestników, wśród których byli studenci ukraińscy z 
Lublina, Rzeszowa, Katowic, Przemyśla, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Wrocławia, Warszawy. 
 

 
 
W ramach Pierwszego kongresu Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów zostały zapoczątkowane dwa 
podstawowe projekty: Studencka Giełda Pracy i Studencka Szkoła Start Upów. 
 
Organizatorami przedsięwzięcia zostały:  
- Zrzeszenie Biznesu Ukraińskiego w Polsce 
- Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON 
- Międzynarodowa Grupa Rekrutacyjna GLOBAL JOB GATE. 
 
Celem Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów jest utworzenie pełnowymiarowego ośrodka do 
realizacji idei studentów, rozwoju inicjatywności i przedsiębiorczości i cech przywódczych. 



 

 

 
Więcej na stronie: 
http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/kongres-polskiej-ligi-ukrainskich-studentow-2/ 
 
 

4. Struktura organizacyjna Fundacji „Zrzeszenie Biznesu 
Ukraińskiego w Polsce” 
 

▪ RADA FUNDACJI 
 

Zgodnie z Oświadczeniem Fundatorów o powołaniu Rady Fundacji: 
Radę Fundacji Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce na dzień 20.10.2015 roku 
tworzyli:  
 
- OLEG DUBISH Przewodniczący Rady 
- VADYM SEN Wiceprzewodniczący Rady 
 
- SERHII ORSYK Członek Rady 
- YEVHEN RADOVENIUK Członek Rady 
- VOLODYMYR BOIKO Członek Rady 
- VLADYSLAV DRYGA Członek Rady 
- IHOR YATSENKO Członek Rady 
 
Zgodnie z Uchwałą N1 Rady Fundacji:  
Radę Fundacji Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce na dzień 22.07.2016 roku 
tworzyli:  
 
- IRENEUSZ DEREK Przewodniczący Rady 
- VADYM SEN Wiceprzewodniczący Rady 
 
- SERHII ORSYK Członek Rady 
- VOLODYMYR BOIKO Członek Rady 
- IHOR YATSENKO Członek Rady 
- VLADYSLAV DRYGA Członek Rady 
- YEVHEN RADOVENIUK Członek Rady 
- OLEKSANDR HROMYKO Członek Rady 
- OLEKSII PASICHNYK Członek Rady 
 
W 2016 roku odbyło się jedno posiedzenie Rady Fundacji Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w 
Polsce:  
 

http://ukrbizpol.org/pl/bez-rubriki-pl/kongres-polskiej-ligi-ukrainskich-studentow-2/


 

 

- 22.07.2016 /Warszawa/ - tego dnia odbyły się dwa posiedzenia Rady Fundacji. Podczas 
pierwszego posiedzenia: 
 
1. odwołano Przewodniczącego Rady Fundacji; 
2. odwołano Wiceprezesa Zarządu Fundacji; 
3. powołano Członków Rady Fundacji; 
4. powołano Przewodniczącego Rady Fundacji; 
 

▪ ZARZĄD FUNDACJI 
 

Zgodnie z Oświadczeniem Fundatorów o powołaniu Zarządy Fundacji: 
Zarząd Fundacji Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce na dzień 20.10.2015 roku 
tworzyli: 
 
- YAROSLAV ROMANCHUK Prezes Zarządu 
- IRENEUSZ DEREK Wiceprezes Zarządu 
 
Zgodnie z Uchwałą N1 Rady Fundacji:  
Zarząd Fundacji Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce na dzień 22.07.2016 roku 
tworzyli: 
 
- YAROSLAV ROMANCHUK Prezes Zarządu 
 
Zarząd Fundacji Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce w 2016 roku nie podjął żadnej 
uchwały. 
 
Żadna z osób reprezentujących Fundacje Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, nie otrzymuje 
wynagrodzenia za swoją działalność. Fundacja nie podpisała w roku sprawozdawczym żadnej 
umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło. Nie wypłacono wynagrodzeń, premii, nagród, 
ani innych świadczeń materialnych członkom Rady Fundacji, Zarządu oraz innym. 
 
Informacja o sporzadzeniu lub zmianie Statutu 
20.10.2015 r. UCHWALENIE STATUTU 
10.12.2015 r. - ZMIENIONO § 8,15,18,22,23,24,27,29,32 
 

5. Informacje o prowadzonej działalności Fundacji 
„Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce” 
 
5.1 Okres objęty sprawozdaniem finansowym 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 20 października 2015 r. do 
31 grudnia 2016 r. 
 



 

 

5.2 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej 
a. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości . 
b. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację 
działalności. 
 

6. Informacje o uzyskanych przychodach Fundacji 
„Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce” 
 
Struktura zrealizowanych przychodów: 
a. przychody z składek i darowizn na działalność statutową:  3.973,74zł 
b. przychody z odpłatnej działalności statutowej:    6.155,70zł 
c. pozostałe przychody:       0,73zł 

(pozostałe przychody finansowe i operacyjne) 
 

7. Informacje o poniesionych kosztach Fundacji „Zrzeszenie 
Ukraińskiego Biznesu w Polsce” 
 
Struktura kosztów: 
a.  koszty nieodpłatnej działalności statutowej    2.345,68zł 

(zużycie materiałów i energii, usługi bankowe, wynajęcie  
powierzchni biurowej, podatki i opłaty, usługi obce) 

b.  koszty odpłatnej działalności statutowej     4.115,82zł 
(zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynajęcie powierzchni 
związanej z zrealizowanym projektem, podatki i opłaty, wynajęcie  
powierzchni biurowej) 

c.  pozostałe koszty        148,08zł  
(pozostałe koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne) 

 

8. Informacje ogólne o Fundacji „Zrzeszenie Ukraińskiego 
Biznesu w Polsce”od 20.10.2015r. do 31.12.2016r. 
 
8.1 Dane o: 

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  

 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było pracowników etatowych czy zatrudnionych na 
podstawie umów cywilno-prawnych. 
 

 



 

 

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  

 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wyniosła 0,00 zł brutto.  
 

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia: 

 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wyniosła 0,00 zł brutto.  
 

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wyniosła 0,00 zł brutto.  
 

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek: 

 
Nie dotyczy. 
  

f)  Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  
 
Stan rachunków bankowych:  
Bank Pekao S.A. kwota: 2.580,76 zł  
 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:  

 
Nie dotyczy.  
 

h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie:  

 
Nie dotyczy.  
 

i) Nabytych pozostałych środków trwałych:  
 
Nie dotyczy.  
 
 



 

 

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:  

 
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 
15.132,59 złotych. 
 
8.2 W roku finansowym 2016, w fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 
 

9. Dane o działalności zleconej Fundacji„Zrzeszenie 
Ukraińskiego Biznesu w Polsce”od 20.10.2015r. do 
31.12.2016r. 
 
Fundacja w roku finansowym 2016, nie korzystała z dotacji od jednostek administracji 
samorządowej lub rządowej. 
 

10. Informacje o rozliczeniach Fundacji „Zrzeszenie 
Ukraińskiego Biznesu w Polsce”od 20.10.2015r. do 
31.12.2016r. 
 
Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8. 
 
 
 
 

ZARZĄD FUNDACJI ZRZESZENIA UKRAIŃSKIEGO BIZNESU W POLSCE 
 
 
 
 
 

............................................................. 
YAROSLAV ROMANCHUK  

Prezes Zarządu 
 


