
 

STATUT 

FUNDACJI 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-Work”, zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez: Krystynę Grabowską zwaną dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Miśkiewicz w Kancelarii Notarialnej 

w Krakowie, ul. Dwernickiego 6/1, w dniu 08 czerwca  2016 roku, działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. 

 

§ 3 

 

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków  

§ 4 

 

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 posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki 

organizacyjne. Podejmowanie decyzji w przedmiocie tworzenia oddziałów 

zamiejscowych oraz tworzenia innych jednostek organizacyjnych należy do Fundatora 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

4. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 5 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

Celami Fundacji są: 

1.  Działalność na rzecz obywateli innych państw, w tym ze szczególnym uwzględnieniem 

obywateli, Ukrainy oraz osób narodowości ukraińskiej, przebywających w Polsce lub w 

innym kraju Unii Europejskiej, mających zamiar przybyć do Polski lub UE, w zakresie: 



zgodnej z prawem pomocy i wspierania imigrantów na rynku pracy,  w systemie edukacji 

i kształcenia zawodowego, w poszukiwania zakwaterowania.  

2. Upowszechniania i propagowania wśród osób innej narodowości  wiedzy z zakresu prawa 

polskiego, w tym w szczególności prawa pracy, różnych aspektów odmienności 

kulturowych, ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju 

demokracji, samorządu terytorialnego. 

3. Wspieranie i propagowanie integracji obywateli innych państw ze społeczeństwem 

polskim. 

4. Rozwijanie i wzmacnianie współpracy i przyjaznych stosunków między Polską i  Ukrainą 

oraz innymi państwami. 

5. Działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy narodem polskim i ukraińskim. 

6. Wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej, edukacyjno-

wychowawczej, naukowej i oświatowej pomiędzy narodami Polski i Ukrainy oraz innymi 

państwami. 

7. Tworzenie nowych i rozwijanie istniejących kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami 

z Polski i  Ukrainy oraz innymi państwami. 

8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

9. Wsparcie studentów oraz osoby zainteresowane studiowaniem na uczelniach polskich. 

10. Pomoc obcokrajowcom w dostosowaniu się do życia w warunkach polskich. 

11. Wsparcie dla osób posiadających „Kartę Polaka” oraz dla osób starających się o 

uzyskanie „Karty Polaka”. 

12. Wsparcie dla osób starających się uzyskać polskie obywatelstwo. 

13. Wsparcie dla osób starających się o legalną pracę w Polsce. 

14. Wsparcie dla osób, przedsiębiorstw, organizacji starających się o założenie działalności 

gospodarczej, spółki na terenie Polski. 

15. Wsparcie dla osób, przedsiębiorstw, organizacji starających się o założenie działalności 

gospodarczej, spółki poza granicami RP. 

16. Wsparcie i doskonalenie zawodowe. 

17. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, 

naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, rozwoju stosunków gospodarczych. 

 

§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. współpracę z organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi, organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami oraz osobami, które realizują cele podobne do celów 

Fundacji, 

2. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi,  

3. współpracę z wolontariuszami, promocję i organizację wolontariatu. Organizowanie 

zespołów wolontariuszy do wykonywania celów statutowych Fundacji, 

4. prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych wspierających obywateli innych 

państw w Polsce i UE, 

5. członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach 

statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami fundacji, 

6. wspieranie (finansowe, rzeczowe lub organizacyjne) osób, organizacji i instytucji 

realizujących cele podobne do celów Fundacji, 

7. fundowanie stypendiów, w tym zagranicznych, 



8. udzielanie pożyczek, zapomóg i darowizn - zarówno pieniężnych jak i rzeczowych, 

9. organizację sesji, konferencji, wykładów, wystaw, debat i dyskusji oraz prowadzenie 

działalności wydawniczej, 

10. przeprowadzanie szkoleń, praktyk, warsztatów i kursów,  

11. organizację akcji edukacyjnych, wyjazdów studyjnych, wycieczek,  

12. gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na rzecz 

Fundacji i realizacji jej celów statutowych, 

13. organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek i innych przedsięwzięć, z których 

dochód przeznacza się na realizację celów statutowych fundacji, 

14. organizację i prowadzenie hosteli i tanich noclegów, 

15. propagowanie i rozwój edukacji zawodowej, 

16. szkolenia z zakresu adaptacji zawodowej, prawa pracy, prawa pobytu, podstaw 

przedsiębiorczości, wielokulturowości i odmienności kulturowych,  

17. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami oraz na rzecz mniejszości narodowych w Polsce,  

18. budowanie sieci partnerskich z organizacjami pozarządowymi i grupami 

nieformalnymi których cele i działania statutowe zbieżne z celami i działaniami 

Fundacji, 

19. gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej wiedzy i 

doświadczeń na temat zagrożeń, napotykanych przez migrantów ukraińskich 

przebywających i przybywających do Polski, 

20. promocję i wspieranie kultury ukraińskiej w Polsce, 

21. współpracę z organizacjami, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, 

naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

ochrony środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 

rehabilitacja,  

22. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn, 

23. działalność charytatywną. 

 

§ 8 

 

1. Fundacja, na potrzeby realizacji celu określonego w § 7, może prowadzić działalność 

gospodarczą w następującym przedmiocie działalności (według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności): 

 

I. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników 

II. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

III. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

IV. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

V. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

VI. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania 

VII. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 



VIII. 63.12.Z Działalność portali internetowych 

IX. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

X. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 

 

XI. 18.12.Z Pozostałe drukowanie 

XII. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

XIII. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

XIV. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

XV. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

XVI. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

XVII. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

XVIII. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

XIX. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

XX. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

XXI. 58.11.Z Wydawanie książek 

XXII. 58.13.Z Wydawanie gazet 

XXIII. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

XXIV. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

XXV. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

XXVI. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi 

XXVII. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 

XXVIII. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

XXIX. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

XXX. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

XXXI. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych 

XXXII. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

XXXIII. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

XXXIV. 69.10.Z Działalność prawnicza 

XXXV. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

XXXVI. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

XXXVII. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 

XXXVIII. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) 

XXXIX. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

XL. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

XLI. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 

XLII. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

XLIII. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 

XLIV. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

XLV. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 



XLVI. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 

XLVII. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

XLVIII. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana 

XLIX. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

L. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

LI. 85.59.A Nauka języków obcych 

LII. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

LIII. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

LIV. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

LV. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

LVI. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

LVII. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

LVIII. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
 

 

 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 

instytucji zbieżną z jej celami. 

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 

lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 

przepisów dotyczących rachunkowości. 

 

 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 9 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset) 

złotych z którego 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych przeznaczony jest na działalność 

statutową, a 1000,00 (jeden tysiąc ) złotych na działalność gospodarczą, oraz inne mienie 

nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. Dotacji, subwencji oraz grantów osób prawnych, 

2. darowizn, spadków, zapisów, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji, 

5. pomocy publicznej, 

6. dochodów z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego, 

7. dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i 

inwestycyjnych, 



8. dochodów z pożyczek, 

9. dochodów z inwestycji w papiery wartościowe, 

10. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

§ 11 

 

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 jej zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Władze Fundacji. 
 

§ 12 

 

Władzami fundacji jest  

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

1. 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. 

. 

Rada Fundacji. 

 

§ 13 

 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków. 

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 

4. Członków Rady powołują Fundatorzy.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten 

sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 

lub śmierci członka Rady. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 

§ 14 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 



3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy 

kworum stanowiącym ½ składu Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

 

§ 15 

 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 

2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

5. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

 

§ 16 

 

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 

 

§ 17 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę 

Fundacji. 

2. Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa powołuje Rada Fundacji. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 

wszystkich członków Rady Fundacji. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata. 

5. Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na 

ręce Zarządu. 

 

§ 18 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) możliwość występowania z wnioskiem w sprawie zmian statutu 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. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek 

pracy, jak i stosunki cywilnoprawne. 

7. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd. 

8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 19 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach niemajątkowych, składa 

każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z 

zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 3.000 (trzy tysiące) złotych – oświadczenia 

woli w imieniu Fundacji może składać Każdy członek Zarządu samodzielnie. 

3. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 3.000 (trzy 

tysiące) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo 

Prezes Fundacji. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 20 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla 

realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 21 

 

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. 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 22 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 

 

§ 23 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. 



§ 24 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji, lub na 

inne cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w statucie. 
 

§ 25 

Statut został uchwalony 08 czerwca 2016 roku Uchwałą nr. 2 /2015 Fundatora Fundacji. 
 


