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FUNDACJA YOUkraine 
- STATUT 

 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja YOUkraine, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 22 czerwca 
2022 roku, repertorium A Nr 1267/2022, sporządzonym przez Notariusz Joannę Krawiec w siedzibie 
Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, ul. Felczaka 17. 

 
§ 2 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2167) regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych 
właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 
§ 3 

Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 4 
1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin. 
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, 

zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą. 
 

§ 5 
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 
 

§ 6 
Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister. 
 

§ 7 

Fundacja używa pieczęci z napisem – Fundacja YOUkraine, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami może 
korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i znaków graficznych w tym znaków towarowych. 

 
 

Rozdział II 
CELE I SPOSOBY REALIZACJI 

§ 8 
Celem Fundacji jest: 

1) pomoc materialna i niematerialna Ukraińcom i innym narodom, których wolność i demokracja 
jest zagrożona; 

2) podejmowanie działań na rzecz propagowania demokracji i prawa do życia w pokoju; 
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3) budowanie otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach 
świata, promocja i wspieranie integracji narodów Europy i Świata oraz przeciwdziałanie 
uprzedzeniom i dyskryminacji;  

4) promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego; 
5) promocja i wspieranie działań na rzecz pokoju na świecie; 
6) promocja i wspieranie działań na rzecz wolności słowa i walki z zakłamywaniem historii; 
7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
8) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
9) edukacja dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich rozwoju; 
10) organizowanie wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży; 
11) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej; 
12) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 
13) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
14) działalność charytatywna; 
15) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
16) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
17) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
19) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ich działań pożytku 
publicznego. 

 
§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:  
1. organizowanie pomocy humanitarnej, materialnej i finansowej, w tym wszelkich zbiórek pieniędzy 

potrzebnych do zapewnienia godnego życia Ukraińców i obywateli innych narodów zagrożonych 
wykluczeniem społecznym bądź wojną, 

2. specjalistyczną pomoc prawną, księgową, kadrową, oraz przy legalizacji pobytu i pracy Ukraińców i 
obywateli innych narodów zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

3. poszukiwanie miejsc pracy i  zamieszkania dla Ukraińców i obywateli innych narodów zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,  

4. zorganizowanie miejsc opieki nad dziećmi Ukraińców i obywateli innych narodów zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym znalezienie szkoły, żłobków i przedszkoli 

5. finansowanie środków do życia Ukraińców i obywateli innych narodów zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 

6. finansowanie środków transportu, personelu medycznego i pomocniczego i innych niezbędnych 
narzędzi do pomocy przy konfliktach zbrojnych, których przebieg zagraża bezpieczeństwu Europy i 
Świata,  

7. zakup nieruchomości przeznaczonych do zamieszkiwania i wykonywania pracy przez Ukraińców i 
obywateli innych narodów zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

8. zakup środków transportu do niesienia pomocy wymienionej powyżej, 
9. finansowanie wszelkiej pomocy prawnej i organizacyjnej dla Ukraińców i innych narodów 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
10. stworzenie portalu internetowego do obsługi pomocy dla Ukraińców i obywateli innych narodów 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
11. organizowanie cyklicznych spotkań dla Ukraińców i obywateli innych narodów zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w celu pielęgnowania kultury i tradycji Ukraińców i obywateli innych 
narodów zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

12. prowadzenie działań informacyjnych wspierających Ukraińców i obywateli innych narodów 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
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13. zakup oprogramowań w celu realizowania działań Fundacji,  
14. organizowanie sieci pomocy dla  Ukraińców i obywateli innych narodów zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  
15. organizowanie wolontariatu, 
16. naukę języka polskiego oraz naukę o kulturze polskiej, 
17. działalność wydawniczą w tym wydawanie publikacji, filmów i innych materiałów, 
18. współpracę międzynarodową, 
19. pozyskiwanie finansowania z projektów, przetargów i in. 
20.  przygotowywanie wniosków o dotacje z zasobów rządowych, prywatnych i pozarządowych 
21. działania zmierzające do integracji Ukraińców i obywateli innych narodów zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z Polakami, Europejczykami i innymi obywatelami świata, 
22. wsparcie biznesów prowadzonych przez Ukraińców i obywateli innych narodów zagrożonych 

wykluczeniem społecznym bądź wojną. 
23. prowadzenie żłobków, przedszkoli i szkół; 
24. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 
§ 10 

1. Dla realizacji wszystkich swoich celów statutowych, w zakresie wskazanym w § 9, Fundacja prowadzi 
nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).  

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może rozpocząć prowadzenie odpłatnej działalności pożytku 
publicznego, przy czym nie będzie prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu 
do tego samego przedmiotu, co zakres działalności gospodarczej, określony w § 11 Statutu. 

 
§ 11 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: 
1. placówki wychowania przedszkolnego, 
2. szkoły podstawowe, 
3. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół 

policealnych, 
4. pozaszkolne formy edukacji, 
5. działalność wspomagająca edukację, 
6. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 
7. pozostała działalność związana ze sportem, 
8. działalność organizatorów turystyki, 
9. pozostała działalność wydawnicza, 
10. zakwaterowanie, 
11. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, 
12. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 
13. przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 
14. reklama 
15. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. 

 

Rozdział III 
ORGANY FUNDACJI  

ZARZĄD 
§ 12 

1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd. 
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) członków, tj. Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. 
3. Zarząd powoływany jest na kadencję trwającą 4 (cztery) lata. 
4. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator, a kolejnych kadencji lub dla uzupełnienia 

składu zarządu – Rada Fundacji 
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji złożonej na piśmie, śmierci albo wskutek odwołania 
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przez Radę Fundacji.  
6. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 13 
1. Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych i majątkowych, 

każdy członek zarządu samodzielnie .  
2.   Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji, a także z tytułu 

realizowania innych zadań na rzecz Fundacji. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie 
umowy o pracę, umowy zlecenia, a także otrzymywać wynagrodzenie od Fundacji na innych 
podstawach.  

3.   W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Rada Fundacji. 
 

§ 14 
1. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie, w obecności wszystkich członków.   
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na rok. Zwoływane są przez Prezesa Zarządu.  
3. Informacja o posiedzeniu musi zostać wysłana co najmniej 1 (jeden) tydzień przed planowanym 

posiedzeniem.  
4. Posiedzenia zwoływane są pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Listę adresów poczty elektronicznej 

oraz numerów telefonu prowadzi Prezes Zarządu. Obowiązek każdorazowej aktualizacji tych danych 
spoczywa na każdym Członku Zarządu.  

5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może precyzować Regulamin, uchwalony przez Zarząd 
Fundacji. 

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

 
§ 15 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością; 
2) opracowywanie i uchwalanie rocznych planów merytorycznych i finansowych; 
3) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych za dany rok; 
4) przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych sprawozdań z jej 

działalności; 
5) zarządzanie majątkiem Fundacji; 
6) ustalanie wielkości zatrudnienia; 
7) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do organizacji, tworzeniu innych podmiotów, łączeniu się z 

innymi podmiotami; 
8) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji innych 

organów. 
 

RADA FUNDACJI 
§ 16 

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym. 
2. Rada Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób. Rada wybiera spośród siebie 

Przewodniczącego. 
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 (cztery) lata. 
4. Członków Rady Fundacji pierwszej kadencji powołuje Fundator. W przypadku ustąpienia Rady lub 

zakończenia jej kadencji, skład który ustępuje, powołuje nowy skład Rady. W przypadku uszczuplenia 
składu Rady, brakującego członka powołuje aktualny skład Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji złożonej na piśmie, śmierci 
albo wskutek odwołania przez Fundatora.  

6. Osoby będące członkami Rady Fundacji: 
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a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej 

b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady 
Fundacji. 

 
§ 17 

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały jednomyślnie, w obecności przynajmniej połowy członków. 
2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na 1 (jeden) rok. Zwoływane są przez Przewodniczącego 

Rady Fundacji. 
3. Informacja o posiedzeniu musi zostać wysłana co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed planowanym 

posiedzeniem.  
4. Posiedzenia zwoływane są pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

przesyłką poleconą. Listę adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonu prowadzi 
Przewodniczący Rady. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swoich danych spoczywa na danym członku 
Rady Fundacji.  

5. Strukturę organizacyjną i formy działania Rady Fundacji może precyzować Regulamin, uchwalony przez 
Radę Fundacji. 

 
§ 18 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
1) nadzór nad działalnością Fundacji 

2) zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji 

3) zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podejmowanie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu 

straty. 

 
RADA KONSULTACYJNA 

§ 19 

1. Rada Konsultacyjna składa się ze wszystkich osób zatrudnionych w Fundacji na umowę o pracę oraz na 
umowę cywilnoprawną, za wyjątkiem osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, które prowadzą 
jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą. 

2. Osoba zatrudniona zostaje członkiem Rady Konsultacyjnej w momencie zatrudnienia, a przestaje nim być 
w dniu wygaśnięcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.  

3. Rada Konsultacyjna:  
1) może wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu oraz podjęcia wszelkich uchwał przez ten organ, 
2) opiniowanie umów o pracę oraz umów zlecenia zawieranych przez Fundację oraz regulaminów pracy 

i wynagradzania, jeżeli takie przyjmuje Fundacja,   
3) ma prawo składania do Zarządu  wniosków we wszelkich sprawach dotyczących organizacji pracy w 

Fundacji i zmiany warunków pracy pracowników i osób współpracujących  
4) na zaproszenie Zarządu Fundacji, jej członkowie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym 
5) opiniuje roczne sprawozdanie finansowe przed jego zatwierdzeniem i przekazuje swoje wnioski na 

piśmie Zarządowi. 
4. Rada Konsultacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów niezależnie od ilości członków 

obecnych. 
5. Rada Konsultacyjna może uchwalić Regulamin Prac Rady Konsultacyjnej, który musi zostać zatwierdzony 

przez Zarząd.  
 
 

Rozdział IV 
MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 20 



6 

 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w kwocie 2.100,00 zł (dwa tysiące sto złotych) wniesione 
przez Fundatora jako fundusz założycielski oraz dochody i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie 
jej działalności. 

2. Fundator przekazuje kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego na działalność 
gospodarczą Fundacji. 

 
§ 21 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022 

roku. 
 

 
 

§ 22 
1. Majątek Fundacji pochodzi z: 

1) darowizn, spadków i zapisów 
2) dotacji, grantów i subwencji 
3) zbiórek publicznych  
4) nawiązek i świadczeń pieniężnych 
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych  
6) odsetek bankowych od lokat kapitałowych, papierów wartościowych 
7) środków otrzymanych od sponsorów 
8) działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej. 

2. Fundacja nie dystrybuuje zysku ani nadwyżki bilansowej pomiędzy członków organów Fundacji, jej 
pracowników ani żadną inną kategorię osób, ale przeznacza go jako kapitał niepodzielny na 
wzmocnienie potencjału Fundacji oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na 
inny rodzaj działalności pożytku publicznego, prowadzonej na rzecz społeczności lokalnej. 

3. Średnie jednomiesięczne wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym osób zarządzających Fundacją, 
za okres roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy, za okres 
tego zatrudnienia, nie przekraczają 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
§ 23 

1. Dochody z dotacji i darowizn mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli 
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

2. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność ́ jest przeprowadzana jako pojedyncza 
operacja, czy kilka operacji, które wydają ̨się ̨ze sobą ̨powiązane. 

3. Fundacja może ustanowić odznaczenia, wyróżnienia i inne nagrody i przyznawać je osobom fizycznym 
i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji. 

 
§ 24 

1.  Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy 
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.  Zabrania się 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. 

3.  Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
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bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. 
4.  Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 

Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub 
po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 

Rozdział V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany mogą dotyczyć wszystkich postanowień Statutu, w 

tym celów Fundacji. 
2. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie 

osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona. 
3. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora, decyzję 

w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.  
4. Likwidatorami zostają członkowie ostatniego Zarządu lub osoby przez nich wybrane, których 

obowiązkiem jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. 

Zarząd wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić 
indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych. 

6. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją. 
 
 
 
Fundatorka 
Irina Lechowicz 
 
Szczecin, dnia 15.09.2022 
 


