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СТАТУТ ФОНДУ 

Світ для України (W4UAF) 

Загальні положення 

§ 1 

Фонд під назвою: ФОНД «Світ для України» (W4UAF), згаданий у статуті як 

«Фонд», заснований «Засновником», нотаріальним актом A № 3862/2022, 

складеним 31.08.2022 року державним нотаріусом Радославом Вишньовським у м. 

Нотаріальна контора в Жешуві, вул. Гетьманська, 13 (35-045), діє на підставі 

законодавчих положень Закону від 6 квітня 1984 р. про фундації («ЗЗ» за 1991 р., № 

46, п. 203 із змінами) та цим статутом. 

§ 2 

Фонд є юридичною особою. 

§ 3 

Місцезнаходження Фонду – Ясьонка, гміна Тшебовнисько. (Підкарпатське 

воєводство) 

§ 4 

1. Територією діяльності Фонду є територія Республіки Польща, але в обсязі, 

необхідному для належної реалізації його статутних цілей, вона може діяти 

також за межами Республіки Польща. 

2. З метою міжнародного співробітництва Фонд може використовувати переклад 

своєї назви іншими іноземними мовами, наприклад, W4UA Foundation. 

3. Фонд може створювати філії, заводи, дочірні підприємства, представництва та 

інші організаційні підрозділи в країні та за кордоном, а також входити до 

складу інших вітчизняних та іноземних фондів, асоціацій, компаній та інших 

організацій, цілі яких збігаються або ідентичні статутним цілям Фонду. 
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4. Реалізація статутних цілей Фонду може здійснюватися у співпраці з іншими 

суб’єктами, завдання яких подібні або ідентичні статутним цілям Фонду. 

5. Фонд може засновувати відзнаки та почесні медалі та нагороджувати ними 

разом з іншими відзнаками фізичних та юридичних осіб, які зробили внесок у 

Фонд. 

§ 5 

Термін діяльності Фонду необмежений. 

§ 6 

Міністром, відповідальним за цілі Фонду є Міністр закордонних справ. 

Цілі та правила діяльності Фонду 

§ 7 

Метою Фонду є об’єднання та підтримка діяльності: неурядових організацій, 

органів місцевого самоврядування, підприємців та фізичних осіб, а також захист 

прав людини через діяльність для: 

1. Співпраці та інтеграції ініціатив, рухів, громадянських суспільств і держав з 

іншими суб'єктами міжнародного права; 

2. Побудови партнерства між Республікою Польща та іншими державами, а 

також між громадянами цих країн; 

3. Діяльності з розвитку ініціатив, рухів і громадянських суспільств, 

заснованих на цінностях і стандартах функціонування суспільного життя в 

державах-членах Європейського Союзу; 

4. Діяльності щодо змін, спрямованих на надання громадянам рівних 

можливостей в інтелектуальному, професійному, соціальному та 

культурному розвитку та повну реалізацію громадянських прав; 

5. Громадської безпеки і порядку, розвитку самоврядування, освіти, культури, 

охорони здоров'я та підвищення доступності та стандартів функціонування 
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інших державних послуг. 

6. Заходів щодо розвитку економічного, науково-технічного та культурного 

співробітництва, а також підтримки та реалізації спільних ініціатив у цих 

сферах; 

§ 8 

Фонд реалізує свої цілі шляхом: 

1) Організації та проведення форумів, конференцій та інших заходів за участю 

представників політики, бізнесу, неурядових організацій та економічного 

життя з Польщі та з-за кордону; 

2) Організації, проведення та підтримки семінарів і тренінгів, зокрема для 

окремих осіб, підприємств, державних і місцевих урядових установ, 

студентських органів влади, професійних урядів, організацій роботодавців, 

профспілок, релігійних спілок, громадських рухів і політичних груп і 

неурядових організацій в межах, визначених статутними цілями Фонду; 

3) Організації масових зборів, благодійних акцій, аукціонів, виставок, 

вернісажів, хепенінгів, промоційних та рекламних акцій, музичних 

концертів та інших заходів у межах, визначених статутними завданнями 

Фонду; 

4) Консультування фізичних осіб, підприємств, державних та місцевих 

урядових установ, студентських і професійних урядів, організацій 

роботодавців, профспілок, релігійних об’єднань, громадських рухів і 

політичних груп, а також неурядових організацій у межах, передбачених 

статутними цілями Фонду; 

5) Видавничої діяльності; 

6) Надання фінансової, матеріальної, правової, матеріальної та організаційної 

допомоги: підприємствам, державним установам та установам місцевого 

самоврядування, професійним самоврядуванням, організаціям 

роботодавців, профспілкам, релігійним об’єднанням, громадським рухам і 



4 

політичним групам, а також неурядовим організаціям та особам, 

включаючи людей, які потребують гуманітарної та медичної допомоги, 

включаючи організацію навчання медичній та першій допомозі, в обсязі та 

відповідно до чинних законодавчих положень та кваліфікованими особами; 

7) Створення фондів і стипендіальних програм та фінансування стипендій для 

особливо обдарованих, соціально активних дітей, молоді та студентів, для 

осіб, які зазнали репресій, або осіб, які перебувають у скрутному 

матеріальному становищі; 

8) Дослідження та аналізу випадків порушення прав людини, особливо прав 

громадянина та права на захист від переслідувань, та соціальних явищ, 

також на основі емпіричних даних, їх узагальнення та збирання в базах 

даних та їх представлення у формі аналізів, звітів, презентацій, 

інфографіки, мультимедіа та інших видів досліджень; 

9) Придбання обладнання, пристроїв та матеріалів, а також послуг для 

реалізації статутних завдань Фонду, а також безоплатна передача або 

надання їх фізичним особам та іншим особам, які здійснюють діяльність у 

межах статутних цілей Фонду; 

10) Активізації місцевих громад та посилення їхнього впливу на прийняття 

інвестиційних рішень та напрямків регіонального розвитку; 

11) Допомоги у вирішенні правових, економічних, соціальних та екологічних 

проблем; 

12) Діяльності для людей, яким загрожує соціальне відчуження. 

§ 9 

1. Окрім реалізації ініціатив, ініційованих Фондом, Фонд співпрацює з фізичними 

та іншими особами для досягнення статутних цілей Фонду. Ця співпраця може 

мати форму фінансової підтримки, у тому числі часткового або повного 

фінансування даного проєкту або допомогу в отриманні необхідних коштів з 

інших джерел, а також інформаційної, матеріальної, правової та організаційної 
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підтримки, чи є Фонд отримувачем підтримки в аналогічному обсязі чи ні. 

2. Свої статутні цілі Фонд досягає також через членство в організаціях, що 

об’єднують неурядові організації та інші польські та іноземні суб’єкти з цілями, 

зближеними або ідентичними статутним цілям Фонду. 

3. Для реалізації своїх статутних цілей Фонд може порушувати справи та 

приєднуватися до проваджень у справах правоохоронних та судових органів, а 

також органів державного управління як громадська організація в порядку та 

на умовах, визначених чинними законодавчими положеннями. 

Активи та доходи Фонду 

§ 10 

1. До активів фонду входять: 

a. Установчий фонд - грошовий внесок Засновника в сумі 1 000 000,00 злотих 
(один мільйон злотих) буде спрямовано на статутну діяльність фонду. 

b. Інше майно та інші майнові права, у тому числі фінансові ресурси, цінні 
папери, нематеріальні активи та інші матеріальні активи, у тому числі 
нерухоме та рухоме майно, придбані Фондом у процесі його діяльності. 

§ 11 

1. Дохід Фонду складається з: 

1) оплачуваної суспільно корисної діяльності; 

2) пожертв, спадщини, заповітів, дотації, субвенцій, грантів, інших 

безоплатних виплат; 

3) цінних паперів, капітальних вкладень; 

4) банківських відсотків та доходів від рухомого та нерухомого майна; 

5) доходів від зборів та публічних заходів, лотерей та інших соціальних 

акцій, організованих Фондом на підставі відповідних дозволів; 

6) доходів від майнових прав; 

7) акцій та часток в компаніях. 
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2. Дохід, зазначений в п. 1 може бути з країни та з-за кордону. 

3. Дохід із джерела, зазначеного в п. 1 пункт a) може використовуватися для 

реалізації статутних цілей Фонду на розсуд його Правління, якщо добродійники 

не вказали конкретну мету, для якої мають бути використані кошти, і ця мета 

відповідає статутним цілям Фонду. 

4. У питаннях прийняття пожертв та спадщини, заяви, передбачені 

законодавчими положеннями, складаються Правлінням Фонду. 

5. У разі призначення Фонду до спадщини Правління Фонду подає заяву про 

прийняття спадщини з описом за умови, що на момент подання цієї заяви 

очевидно, що активний стан спадщини значно перевищує спадкові борги. 

6. Фонд не приймає доходи з джерела, зазначеного в п. 1 пункт а), якщо їх 

прийняття суперечило б діяльності Фонду. 

§ 12 

1. Реалізація цілей Фонду шляхом використання доходів від отриманих субвенцій, 

спадщини, заповіданого майна повинна здійснюватися з дотриманням волі 

спадкоємців або жертводавців. 

2. Активи та доходи Фонду не можуть бути використані на користь фізичних осіб 

або інших організацій, оскільки вони не здійснюють діяльність, що відповідає 

цілям Фонду, за винятком придбання майнових прав або покриття оплати праці 

за послуги, надані Фонду, у разі, якщо ця діяльність слугує реалізації його 

статутних цілей, а понесені витрати є адекватними ринковій вартості 

придбаного майнового права, а оплата праці за послуги є розумною. 

3. Майно Фонду та доходи, отримані від його діяльності, не можуть бути виділені 

або використані для надання позик чи забезпечення зобов'язань членів його 

органів, працівників та їх «родичів». 

4. Жодні складові майна Фонду не можуть бути передані особам, зазначеним у п. 

3 на умовах, відмінних від тих, що стосуються третіх осіб. 
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5. «Родичі», згадані в п. 3, розуміються як особи, з якими члени правління Фонду 

або його працівники перебувають або перебували в шлюбі або в спорідненості 

по прямій лінії, у зв’язку споріднення або спорідненості по бічній лінії до 

другого ступеня або перебувають або були пов’язані усиновленням, опікою чи 

піклуванням. 

6. Фонд здійснює фінансове управління та бухгалтерський облік відповідно до 

нормативно-правових актів щодо юридичних осіб. 

7. Надлишок балансу спрямовується на зміцнення потенціалу фонду та 

професійну та соціальну реінтеграцію; 

8. Оплата праці всіх працівників, у тому числі керівного складу, є обмеженою, 

тобто не перевищує величини, зазначеної у ст. 9 п. 1 пункт 2 Закону від 24 

квітня 2003 р. про громадсько-корисну діяльність і волонтерську роботу; 

§ 13 

1. Фінансовим роком Фонду є календарний рік. 

2. Перший фінансовий рік закінчується 31.12.2023 року. 

Керівні органи Фонду 

§ 14 

1. Керівними органами Фонду є: 

1) Рада Фонду; 

2) Правління Фонду, 

Рада Фонду 

§ 15 

1. Рада Фонду є керівним, контрольним та консультативним органом Фонду. 

2. Рада Фонду визначає загальні напрями діяльності Фонду та здійснює інші види 

діяльності, передбачені цим Статутом. 
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3. До складу Ради Фонду входять від двох до п’яти осіб, включаючи голову Ради 

Фонду та членів Ради Фонду, які призначаються на невизначений строк. 

4. Члени першого складу Ради Фонду, у тому числі Голова Ради, призначаються 

Засновником. Наступні члени Ради замість осіб, які припинили виконання цих 

функцій, або для розширення складу Ради призначаються Засновником Фонду. 

У разі припинення повноважень Голови Ради Фонду Засновник Фонду обирає 

Голову Ради Фонду з числа Ради Фонду. 

5. У разі смерті, відставки або звільнення члена Ради Фонду для чинності 

прийнятих нею рішень, у тому числі про внесення змін до Статуту, Рада Фонду 

має складатися не менше ніж з трьох осіб. Якщо у Раді Фонду залишилося два 

члени, Засновник протягом трьох місяців зобов’язаний розширити склад Ради 

Фонду до необхідної мінімальної кількості. 

6. Засідання Ради Фонду проводяться в міру необхідності за ініціативою не менш 

як 1/3 її складу або на вимогу Правління, але не рідше одного разу на рік. 

Засідання скликає Голова Ради Фонду. 

7. Рішення Ради Фонду приймаються простою більшістю голосів за присутності 

не менше половини її складу, а в разі рівної кількості голосів, голос Голови Ради 

Фонду є вирішальним. 

8. Призначення на посаду або звільнення з посади члена Ради Фонду 

здійснюється рішенням Засновника Фонду. Засновник Фонду може видати 

письмову довіреність або призначити уповноважену особу. 

9. Засідання Ради Фонду можуть проводитися з використанням засобів 

електронного зв’язку. 

10. На запрошення Ради Фонду члени Правління та інші запрошені особи можуть 

брати участь у її засіданнях як спостерігачі. 

§ 16 

1. До завдань Ради Фонду входить, зокрема: 
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1) Призначення та звільнення членів Правління Фонду, в тому числі Голови 

Правління, надалі – Президент Фонду, за винятком першого складу 

Правління, призначеного Засновниками. 

2) Визначення порядку оплати праці членів Правління та затвердження 

кола їх повноважень. 

3) Оцінка роботи Правління, прийняття річних звітів та звільнення членів 

Правління Фонду. 

4) Контроль за поточною діяльністю Правління Фонду. 

5) Контроль за загальною діяльністю Фонду. 

6) Прийняття за поданням Правління Фонду рішень про приєднання до 

іншого Фонду або ліквідацію Фонду. 

Порядок призначення та звільнення членів Правління 

§ 17 

1. За два тижні до засідання з питань призначення або звільнення члена 

Правління Рада Фонду рекомендованим листом, електронною поштою або 

особисто повідомляє зацікавлену особу про бажання прийняти відповідне 

рішення. 

2. Призначення на посаду та звільнення з посади члена Правління здійснюється 

за рішенням, прийнятим абсолютною більшістю голосів членів Ради Фонду. 

3. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади члена Правління 

вимагає для своєї сили згоди на його прийняття, попередньо вираженої в 

письмовій формі Головою Ради Фонду. 

4. У разі прийняття рішення про призначення на посаду або звільнення з посади 

члена Правління без попередньої письмової згоди Голови Ради Фонду таке 

рішення визнається недійсним та таким, що втратило чинність. 
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Правління Фонду 

§ 18 

1. Правління Фонду складається з однієї-трьох осіб, включаючи Президента 

Фонду та членів Правління, які призначаються на невизначений термін. 

2. Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Фонду та представляє 

його за межами Фонду. Правління Фонду вирішує всі питання, не віднесені до 

компетенції інших органів Фонду, зокрема: 

1) розпоряджається майном Фонду; 

2) виконує рішення Ради Фонду; 

3) визначає розмір працевлаштування та розмір коштів на оплату праці; 

4) організовує та контролює господарську діяльність Фонду 

5) приймає субвенції, пожертвування, спадщину та заповіти; 

6) створює та ліквідовує підрозділи та організаційні структури Фонду. 

3. До повноважень Правління Фонду входить внесення подання про внесення 

змін до Статуту Фонду та злиття або ліквідації Фонду. 

§ 19 

1. У разі призначення Правління у багаточисельному складі рішення 

приймаються простою більшістю голосів за присутності не менше половини 

від загальної кількості його членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним 

є голос Голови Правління. 

Спосіб представлення 

§ 20 

У разі правління, що складається з однієї особи, Голова Правління подає заяву від 

імені фонду. У разі правління, що складається з двох або більше осіб, кожен член 

Правління має право робити заяви від імені фонду окремо 
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Перехідні та прикінцеві положення 

§ 21 

1. Рада Фонду має право вносити зміни до цього Статуту, а також до 

викладених у ньому завдань діяльності Фонду. Зміни набирають чинності 

рішенням Ради Фонду більшістю не менше 3/4 її складу. 

§ 22 

1. Рада Фонду приймає рішення про ліквідацію Фонду. 

2. Рішення про ліквідацію Фонду приймається більшістю 3/4 голосів членів 

Ради Фонду за згодою Голови Ради Фонду. 

3. Майно, що залишилося від Фонду, буде передано іншій організації з цілями, 

подібними або ідентичними статутним цілям Фонду. 

§ 23 

У питаннях, не охоплених цим Статутом, застосовуються положення Закону від 6 

квітня 1984 р. про фонди («ЗЗ» за 1991 р., № 46, п. 203 зі змінами) 

Ясьонка, 31.08.2022 року. 
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