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i. z a ł o ż e n ia  o g o l n e

1.1. ORGANIZACJA SPOŁECZNA „ZWIĄZEK POLAKÓW NA UKRAINIE” (dalej ZPU) 
jest dobrowolną, niezależną, ogólnoukraińską organizacją społeczną, która jednoczy 
obywateli Ukrainy w oparciu o wspólne interesy dla realizacji celów i zadań przewidzianych 
w niniejszym Statucie, działa na zasadzie samorządu, kierując się w swojej działalnością 
Konstytucją Ukrainy, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz tym Statutem.

1.2. Pełna nazwa organizacji: ORGANIZACJA SPOŁECZNA „ZWIĄZEK POLAKÓW NA 
UKRAINIE”.

1.3. Skrócona nazwa organizacji: ZPU.
1.4. ZPU jest organizacją typu non-profit, której głównym celem nie jest generowanie zysków, a 

działalność ZPU, oparta na inicjatywie społecznej i twórczej jej członków.
1.5. ZPU współpracuje z instytucjami państwowymi i publicznymi, partiami politycznymi, 

związkami zawodowymi i stowarzyszeniami twórczymi, zarówno na Ukrainie, jak i poza jej 
granicami.

1.6. ZPU w swojej działalności kieruje się wartościami duchowymi, moralnymi i 
chrześcijańskimi otwartego społeczeństwa.

1.7. Siedziba ZPU: Kijów ul. I. Franki 40b m. 307, Ukraina.

2. CELE, ZADANIA I KIERUNKI DZIAŁANIA

2.1. Głównym celem ZPU jest odrodzenie narodowe osób pochodzenia polskiego, pobudzenie i 
rozwój świadomości narodowej, zachowanie i rozwój polskiej kultury, głównych elementów 
ich tożsamości, języka, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Popularyzacja wspólnej historii 
narodu polskiego i ukraińskiego, umacnianie przyjaźni między Polakami a Ukrainami i 
innymi narodami w celu promowania tolerancji i rozwoju pluralizmu kulturowego.

2.2. Obrona prawnych interesów osób pochodzenia polskiego na Ukrainie, w organach 
państwowych i publicznych, dbałość o ich potrzeby.

2.3. Rozpowszechnianie nauczania języka polskiego, pomoc władzom państwowym w otwarciu 
polskich szkół, lekcji i kursów, z udziałem nauczycieli z Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4. Odrodzenie i rozwój polskiej kultury narodowej na Ukrainie poprzez:
- tworzenie, w sposób określony przez prawo, ośrodków kultury polskiej, ośrodków 
kulturalno-oświatowych w miejscowościach, w których żyją osoby pochodzenia polskiego;
- promowanie rozwoju polskiego szkolnictwa na różnych poziomach;
- pomoc w tworzeniu amatorskich twórczych zespołów, promowanie ich twórczości;
- udział w tworzeniu bibliotek i / lub wydziałów literatury polskiej na terenach 
zamieszkałych przez ludność polskiego pochodzenia;
- kultywowanie pamięci wybitnych postaci polskiej historii, nauki i kultury;
- opiekę nad zabytkami polskiej kultury;
- promowanie dalszego rozwoju kontaktów osobistych i przyjaznych stosunków między 
obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a Ukrainą;
- rozwój współpracy w dziedzinie kultury z odpowiednimi organizacjami Rzeczypospolitej 
Polskiej i Ukrainy, a także z organizacjami polonijnymi innych państw;
- zapoznawanie mieszkańców Ukrainy z życiem narodu polskiego, jego historią, literaturą, 
sztuką, sztuką ludową;
- wychowanie swoich członków w duchu patriotyzmu, głębokiego poczucia szacunku dla 
języka ukraińskiego i ruchów postępowych w historii narodu ukraińskiego, promowanie 
tradycji i współpracy między narodami polskim i ukraińskim;
- sprzeciw wobec jakichkolwiek nacjonalistycznych uprzedzeń i stereotypów, uprzedzeń, 
które utrudniają wzajemne zrozumienie i harmonijne współistnienie obywateli Ukrainy.
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2.5. Popularyzacja osiągnięć Polaków na Ukrainie we wszystkich dziedzinach życia 
publicznego.

2.6. Promowanie aktywizacji polskiej społeczności na Ukrainie w życiu publicznym i 
działalności przedsiębiorczej w celu ustanowienia zasady prawa i przestrzegania 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

2.7. ZPU, w sposób określony w obowiązującym prawodawstwie, realizuje swój cel poprzez:
- udział w życiu publicznym i kulturalnym Ukrainy;
- składanie wniosków do władz państwowych:
- ochronę interesów prawnych swoich członków w organizacjach państwowych i 
pozarządowych;
- prowadzenie akcji charytatywnych, a także innych działań dobroczynnych;
- tworzenie centrów i klubów, dla wszechstronnego, twórczego rozwoju osobowości:
- promowanie polskich tematów w mediach;
- rekomendowanie kandydatów na studia w szkołach średnich i wyższych w Polsce oraz 
wymianę uczniów i studentów;
- pomoc w organizacji wypoczynku i rekreacji dzieci ZPU w letnich ośrodkach w Polsce;
- organizacja wymiany delegacji i specjalistów (nauczycieli, lekarzy, artystów, muzyków, 
architektów i innych) z odpowiednimi organizacjami w Polsce:
- udział w polonijnych, międzynarodowych spotkaniach, kongresach, forach.

2.8. ZPU, dla osiągnięcia statutowego celu, ma prawo prowadzić działalność gospodarczą 
poprzez założenie, zgodnie z obowiązującym prawem, osób prawnych (spółki, 
przedsiębiorstwa), a także ma prawo założenia środków masowego przekazu.

2.9. ZPU ma prawo zatrudniać pracowników. Personel aparatu ZPU i jego jednostek 
podrzędnych podlega ustawodawstwu dotyczącemu pracy, bezpieczeństwa socjalnego i 
ubezpieczeń społecznych.

3. NABYCIE I USTANIE CZŁONKOSTWA W ZPU

3.1. Członkami ZPU mogą być obywatele Ukrainy, cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy 
legalnie zamieszkują na Ukrainie i którzy ukończyli 14 lat, uznają ten Statut, czują swoją 
przynależność do polskiej kultury, chcą aktywnie wspierać ZPU w działalności oraz 
osiąganiu celów.

3.2. ZPU może mieć, a także tworzyć oddziały regionalne we wszystkich regionach Ukrainy.
3.3. W celu wstąpienia do ZPU, osoby fizyczne określone w pkt 3.1. niniejszego Statutu, 

osobiście składają pisemny wniosek do swojego oddziału regionalnego. Zarząd oddziału 
podejmuje decyzje i wydaje zaświadczenie według zatwierdzonego wzoru na żądanie 
wnioskodawcy.

3.4. Członkostwo w ZPU ustaje:
3.4.1. Decyzją Zarządu oddziału w przypadku:

-  złożenia osobistego wniosku osoby fizycznej o wystąpienie z ZPU z własnej woli;
-  wykluczenia w przypadku nieprzestrzegania wymogów Statutu oddziału ZPU i 

niniejszego Statutu.
3.4.2. Decyzją Zarządu Głównego ZPU w przypadku:

-  złożenia wniosku o ustanie członkostwa oddziału, podpisanego przez prezesa oddziału 
wraz z dodatkiem protokołu walnego zebrania (zarządu) z odpowiednią decyzją;

-  wykluczenia z oddziału ZPU w przypadku nieprzestrzegania wymogów niniejszego 
Statutu.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZPU

4.1. Członkowie ZPU mają prawo:
brać udział we wszystkich wydarzeniach ZPU;

3



brać udział w pracy organów ZPU według porządku wyznaczonego w niniejszym 
Statucie;
wyrażać swoje myśli i sugestie dotyczące działań ZPU; 
otrzymywać informacje o bieżącej działalności ZPU;
zwracać się do organów ZPU o pomoc w przypadku ochrony swoich interesów; 
zrzekać się członkostwa w ZPU z własnej woli;
wybierać i być wybranym do wszystkich kierowniczych i kontrolnych organów ZPU; 
za pisemnym potwierdzeniem Prezesa Zarządu reprezentować interesy ZPU w 
stowarzyszeniach publicznych, organizacjach rządowych i pozarządowych, instytucjach, 
departamentach, ośrodkach medialnych Ukrainy i Polski.

4.2. Członkowie ZPU są zobowiązani:
-  dotrzymwać postanowień Statutu swojego oddziału. Statutu ZPU i wykonywać decyzje 

walnych zgromadzeń (Kongresów), Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego 
ZPU;
przyczyniać się do osiągnięcia celów i zadań ZPU; 
pomogać w miarę swoich możliwości ZPU w prowadzeniu działalności; 
koordynować i godzić własną działalność z działaniami ZPU; 
powstrzymać się od działań mogących zaszkodzić interesom organizacji; 
spłacać składki członkowskie na podstawie decyzji swojego oddziału ZPU.

4.3. W przypadku działań niezgodnych z członkostwem w organizacji: naruszenia zasad Statutu, 
powtarzającego się niewykonywania decyzji organów zarządzających, zachowania 
naruszającego dobre imię członka ZPU, członek organizacji podlega pokaraniu: ostrzerzeniu 
i wykluczaniu z organizacji. Decyzja o pokaraniu zapada na posiedzeniu Zarządu Oddziału 
albo Głównego Zarządu ZPU zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

5. PORZĄDEK USTANOWIENIA I DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 
ZARZĄDZAJĄCYCH ZPU, ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH I ICH

PEŁNOMOCNICTWA

5.1. Organami zarządzającymi ZPU są:
Kongres ZPU;
Prezes ZPU;
Zarząd Główny ZPU.

5.2. Kongres Związku Polaków Ukrainy jest najwyższym organem zarządzającym organizacji 
i jest zwoływany co 4 lata, nie później niż miesiąc przed upływem pełnienia uprawnień 
Prezesa i Zarządu Głównego ZPU.
5.2.1. Decyzja o zwołaniu Kongresu ZPU, liczba delegatów z organizacji zostaje ustalona i 
zatwierdzona przez Zarząd Główny ZPU. Data, miejsce i porządek obrad Kongresu zostają 
przekazywane członkom ZPU dwadzieścia dni przed jego rozpoczęciem przez pocztę 
elektroniczną i / lub telegramem.
5.2.2. Deleagaci Kongresu ZPU wybierani są przez poszczególne oddziały na walnym 
zgromadzeniu członków organizacji lub na posiedzeniach odpowiednich zarządów, o czym 
sporządza się protokół.
5.2.3. Przewodniczący i sekretariarz Kongresu ZPU wybierani są w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów obecnych delegatów. Kongres ZPU uznaje się za ważny, jeśli 
obecnych jest co najmniej połowa wybranych delegatów. Każdy delegat ma jeden głos.
5.2.4. Decyzję o włączeniu propozycji do porządku obrad podejmuje Zarząd Główny. 
Wszelkie propozycje dotyczące porządku obrad Kongresu członkowie ZPU przesyłają do 
Zarządu Głównego, który podejmuje decyzję o odbyciu Kongresu nie później niż na 10 dni 
przed datą obrad Zarządu Głównego. Kongres rozpatruje tylko te propozycje, które są 
włączone do porządku obrad.
5.2.5. Do kompetencji Kongresu należy decydowanie o wszelkich sprawach statutowych 
działań ZPU. Kongres może przekazywać Zarządowi Głównemu swoje uprawnienia do
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rozwiązywania wszystkich spraw, z wyjątkiem spraw wchodzących w zakres wyłącznej 
kompetencji Kongresu.
5.2.6. Do wyłącznych kompetencji Kongresu ZPU należą:
- określenie głównych kierunków i strategii działań statutowych ZPU, zatwierdzenie 
programu ZPU;
- zatwierdzenie Statutu ZPU, zmian i uzupełnień do niego (z wyjątkiem przypadków, gdy 
decyzją Kongresu te sprawy należą do kompetencji Zarządu Głównego);
- wybranie Prezesa ZPU na 4-letnią kadencję;
- wybranie składu Zarządu Głównego na 4-letnią kadencję;
- wybranie członków Komisji Rewizyjnej na 4-letnią kadencję;
- zatwierdzanie sprawozdań Prezesa ZPU i Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie 
sprawozdawczym;
- podejmowanie decyzji o zakończeniu działalności ZPU.
5.2.7. Działania Kongresu, wyniki głosowania i podjęte decyzje znajdują odzwierciedlenie 
w protokołach. Protokoły Kongresu są podpisywane przez wybranego przewodniczącego 
Kongresu i sekretarza, wszystkie dokumenty Kongresu są przechowywane przez Prezydium 
ZPU. Decyzje podjęte na Kongresie wchodzą w życie po ich przyjęciu, o ile nie określono 
inaczej w czasie ich przyjęcia. Decyzje Kongresu ZPU są podejmowane zwykłą większością 
głosów delegatów obecnych.
5.2.8. Nadzwyczajne zwołanie Kongresu ZPU odbywa się na wniosek nie mniej niż 2/3 
prezesów oddziałów regionalnych ZPU lub 2/3 członków Zarządu Głównego. Rodzaj 
głosowania (tajny lub otwarty) określają delegaci Kongresu.

5.3. Prezes ZPU jest wybierany przez Kongres ZPU na 4 lata w tajnym głosowaniu, chyba że 
delegaci Kongresu ZPU postanowią inaczej i wykonuje swoje uprawnienia przed ponownym 
wyborem na następnym kongresie ZPU. Decyzje podejmowane są zwykłą większością 
głosów obecnych delegatów. Prezesem ZPU może zostać wybrana osoba, która w 
sprawozdawczym okresie działalności ZPU stale była jego członkiem.
5.3.1. Prezes ZPU:
-  kieruje pracami Zarządu Głównego, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego oraz 

Prezydium Zarządu Głównego ZPU i podpisuje ich decyzje;
-  bez upoważnienia reprezentuje ZPU przed organami państwowymi, instytucjami, 

osobami prawnymi i fizycznymi;
-  wydaje upoważnienia, otwiera rachunki w instytucjach bankowych;
-  wydaje zlecenia, zatwierdza Regulamin, instrukcje i inne dokumenty wymagane od 

członków ZPU;
-  sprawuje bieżące zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi ZPU;
-  podpisuje wszystkie oficjalne, finansowe i bankowe dokumenty;
-  ma prawo do przenoszenia części swoich praw i obowiązków na Wiceprezesów;
-  ma prawo zwołać regularne i nadzwyczajne posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego 

ZPU;
-  składa sprawozdania Zarządowi Głównemu ZPU. Kongresowi ZPU i Komisji Rewizyjnej 

na ich posiedzeniach.
5.3.2. W razie nieobecności lub niemożności pełnienia swoich obowiązków, obowiązki te 
wykonuje Pierwszy Wiceprezes, ale nie więcej niż przez 3 miesiące. Aby przedłużyć 
pełnomocnictwo Pierwszego Wiceprezesa do 6 miesięcy, należy podjąć decyzję nie mniej 
niż 2/3 członków Zarządu Głównego ZPU.
5.3.3. Pierwszy Wiceprezes ZPU:
-  organizuje wdrażanie decyzji podjętych przez organy zarządzające ZPU;
-  koordynuje pracę i zapewnia komunikację informacyjną między Zarządem Głównym, 

członkami ZPU i innymi organizacjami;
-  może wykonywać obowiązki Prezesa zgodnie z zapisem 5.3.2.

5.4. Zarząd Główny -  organ zarządzający ZPU, który działa między Kongresami i jest 
upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach statutowej działalności ZPU, z
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wyjątkiem spraw wchodzących w zakres wyłącznej kompetencji Kongresu. Prezes ZPU 
kieruje pracą Zarządu Głównego.
5.4.1. Zarząd Główny ZPU:
-  jest wybierany w ilości do 25 osób. W razie potrzeby Zarząd Główny na swoich 

posiedzeniach ma prawo zmienić skład Zarządu wybierając nowych członków do 
Zarządu w okresie między Kongresami, ale nie więcej niż 1/3 ogółu;

-  wybiera ze swojego składu Pierwszego Wiceprezesa oraz 3-5 Wiceprezesów ZPU;
-  podejmuje decyzje na posiedzeniach, które zwoływane są raz na pół roku;
-  decyzja o zwołaniu posiedzenia Zarządu Głównego podejmowana jest przez Prezydium 

Zarządu Głównego lub Prezes ZPU.;
5.4.2. Posiedzenia Zarządu Głównego ZPU uznaje się za prawomocne w obecności co 
najmniej połowy jego członków. Decyzje podejmowane są 2/3 głosów obecnych członków 
Zarządu Głównego. W przypadku niemożliwości utworzenia kworum na posiedzeniu 
Zarządu Głównego zwołanego w celu rozwiązania pilnych spraw, można prowadzić 
głosowanie on-line. W takim przypadku każdy członek Zarządu Głównego wydaje swoją 
decyzję na piśmie, poświadcza, skanuje i wysyła pocztą elektroniczną, a następnie przesyła 
oryginał pocztą. Decyzja podjęta w tym postanowieniu jest ważna, jeżeli w głosowaniu 
wzięła udział co najmniej połowa członków Zarządu Głównego. Decyzję podejmuje się 2/3 
oddanych głosów.
5.4.3. Posiedzenia Zarządu Głównego jest protokołowane. Protokół z posiedzeń Zarządu 
Głównego podpisuje Prezes i Sekretarz Obrad. Za przechowywanie wszystkich protokołów 
Zarządu odpowiada Prezydium ZPU. Decyzje Zarządu Głównego wchodzą w życie z chwilą 
ich przyjęcia, chyba że zostanie ustalony inny termin w chwili ich przyjęcia.
5.4.4. Do kompetencji Zarządu Głównego należą;
-  opracowywanie i zatwierdzanie obecnych i przyszłych planów, sprawozdań z działalności 

ZPU;
-  podejmowanie decyzji o utworzeniu oddziałów i filii organizacji;
-  uchwalenie wielkości składek członkowskich;
-  zatwierdzenie wzoru legitymacji członkostwiej ZPU oraz zasad jej wydawania;
-  analiza wyników prac komisji i innych struktur utworzonych przez kierownictwo 

organizacji, realizacji planów i ich korekta;
-  zatwierdzanie rocznych i bieżących planów finansowych, sprawozdań, budżetu ZPU;
-  przyjmowanie sprawozdań Prezydium ZPU oraz ocena działań kierownictwa w okresie 

sprawozdawczym;
-  wybór pełniącego obowiązki Prezesa ZPU w przypadku niemożliwości wykonania przez 

Prezesa ZPU swoich obowiązków (wniosek o zwolnienie, długotrwała choroba itp.) przez 
okres dłuższy niż 6 miesięcy.

5.4.5. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się na żądanie nie mniej niż 
2/3 członków Zarządu Głównego lub 2/3 członków Komisji Rewizyjnej lub Prezesa ZPU.
5.4.6. Zarząd Główny ZPU a także Zarządy Oddziałów Regionalnych występują z 
wnioskami o przyznanie nagród państwowych, a także o przyznanie tytułu Honorowego, 
nagradza pieniężnymi premiami członków ZPU. którzy aktywnie uczestniczą w działalności 
ZPU.
5.4.7. Zarząd Główny ZPU przedstawia sprawozdanie przed delegatami ZPU na kolejnym 
Kongresie ZPU.

5.5. Prezydium Zarządu Głównego ZPU (dalej Prezydium) jest organem wykonawczym 
ZPU, który prowadzi bieżące działania zgodnie ze statutowymi zadaniami -i innymi 
dokumentami ZPU, decyzjami Kongresu oraz Zarządu Głównyego ZPU. Kadencja 
Prezydium trwa 4 lata.
5.5.1. Posiedzenie Prezydium zwołuje się na zarządzenie Prezesa ZPU, w miarę potrzeb, 
ale nie mniej niż raz na kwartał.
5.5.2. W skład Prezydium wchodzi Prezes ZPU i jego Wiceprezesi. Zarząd Główny ZPU 
ma prawo dodatkowo przyjąć do składu Prezydium inne osoby albo fachowców.
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5.5.3. Uchwały Prezydium są podejmowane zwykłą większością głosów i zatwierdzane 
przez Prezesa ZPU, a w razie jego nieobecności - przez Pierwszego Wiceprezesa.
5.5.4. Prezydium Zarządu Głównego jest odpowiedzialne przed Zarządem Głównym ZPU. 

5.6. Komisja Rewizyjna prowadzi finansową kontrolę nad działalnością ZPU. Komisja
Rewizyjna jest wybierana na Kongresie w składzie 5 osób i jest odpowiedzialna przed nim -  
składa sprawozdania Kongresowi o wynikach przeprowadzonej kontroli do zatwierdzenia 
(sprawozdanie i wnioski dotyczące działalności finansowej ZPU najpierw rozpatruje Zarząd 
Główny).
5.6.1. Rewizyjna Komisja na swoim posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Komsji 
Rewizyjnej. Wszystkie decyzje przyjmowane są zwykłą większością głosów.
5.6.2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w imieniu Kongresu, Zarządu Głównego 
lub z własnej inicjatywy.
5.6.3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od organów zarządzających ZPU i członków 
Prezydium Zarządu Głównego wszystkich niezbędnych materiałów, rachunkowości i innych 
dokumentów, jak również wyjaśnień osobistych.
5.6.4. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana zażądać zwołania nadzwyczajnego 
posiedzenia Kongresu lub posiedzenia Zarządu Głównego, jeśli istnieje znaczące zagrożenie 
dla interesów organizacji lub interesów jej członków, a także w przypadku wykrycia 
naruszeń postanowień niniejszego Statutu lub nadużyć przez organy zarządzające lub jego 
członków.
5.6.5. Członkowie Zarządu Głównego i Prezydium nie mogą być członkami Komisji 
Rewizyjnej.
5.6.6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w pracach Zarządu 
Głównego i jego Prezydium z prawem głosu doradczego, jej przewodniczący - z prawem 
głosu decydującego.

5.7 Komisje z Kierunków Działalności ZPU. ZPU może tworzyć wyspecjalizowane komisje 
ze składu swoich członków. Przewodniczący Komisji z Kierunków Działalności jest 
wybierany spośród członków Zarządu Głównego ZPU. Komisje działają zgodnie ze swoimi 
Regulaminami w następujących kierunkach:
-  ochrony praw i prawnych interesów członków ZPU;
-  kultura i dziedzictwo kulturowe:
-  szkolnictwo;
-  współpraca z innymi organizacjami społecznymi;
-  współpraca z Kościołem;
-  ochrona zabytków i innych w razie potrzeby.
Regulaminy dotyczące Komisji są opracowywane przez członków komisji i zatwierdzane 
przez Prezesa ZPU.

5.8 Oddziały Regionalne ZPU. Decyzję o utworzeniu oddzielnych jednostek podejmuje Zarząd 
Główny ZPU. Decyzje w sprawie ich utworzenia są składane do upoważnionego organu 
rejestracyjnego zgodnie z obowiązującym ustawodastwem Ukrainy. Oddziały Regionalne 
uważa się za utworzone z chwilą, gdy upoważniony organ wniósł informację o rejestracji 
organizacji do Rejestru stowarzyszeń publicznych i wprowadził informacje dotyczące 
Oddziału Regionalnego ZPU do Jedynego rejestru państwowego osób prawnych i osób 
fizycznych - przedsiębiorców.
5.8.1 Oddziały Regionalne są tworzone przez conajmniej 2 osoby w miejscu ich 
zamieszkania. Są one zjednoczone w rejonach, obwodach i organizacjach regionalnych na 
zasadzie dobrowolności.
5.8.2 Oddziały Regionalne w swojej działalności kierują się statutami (regulaminami) 
przyjętymi przez ich najwyższe organy zarządzające i uzgodnionymi z Zarządem Głównym 
ZPU i / lub Prezesem ZPU, niniejszym Statutem i obowiązującym ustawodawstwem 
Ukrainy.
5.8.3 W przypadku braku aktywności Oddziału, naruszenia niniejszego statutu, 
ustawodawstwa itp. Zarząd Główny ZPU może podjąć decyzję o zamknięciu takiej 
jednostki. Raport o zamknięciu Oddziału zgłaszany jest przez Zarząd Główny ZPU do
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upoważnionego organu rejestracyjnego zgodnie z obowiązującym ustawodastwem. 
Działalność Oddziału uznaje się za zakończoną z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w 
Rejestrze stowarzyszeń publicznych i Jedynym rejestrze państwoym podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych-przedsiębiorców.
5.8.4 ZPU nie bierze odpowiedzialności za inicjatywy czy zobowiązania swoich 
Oddziałów, a one nie są zobowiązane wobec ZPU.

6 PORZĄDEK OSKARŻENIA DECYZJI, DZIAŁAŃ I 
BEZCZYNNOŚCI ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ZPU 

I ROZPATRYWANIE SKARG

6.1. Każdy członek ZPU ma prawo oskarżyć decyzje, działania i bezczynność organów 
zarządzających ZPU.

6.2. Skargi na decyzje organów zarządzających Oddziałów ZPU, Prezydium Zarządu Głównego 
ZPU oraz Prezesa SPU są rozpatrywane przez Zarząd Główny ZPU na kolejnym 
posiedzeniu. Skargi i decyzje Zarządu Głównego ZPU podlegają przeglądowi przez 
Komisję Rewizyjną lub kolejny Kongres ZPU. We wszystkich przypadkach wnioskodawca 
otrzymuje pisemną decyzję o rozpatrzeniu skargi. Jeśli okaże się, że decyzje organów 
zarządzających Oddziałów zostały podjęte z naruszeniem ich kompetencji, ustawodawstwa. 
Statutu lub naruszających prawa członków ZPU, Zarząd Główny ZPU może zobowiązać 
właściwy organ do uchylenia decyzji oskarżającej.

6.3. Skargi skierowane do Prezesa ZPU są rozpatrywane przez niego osobiście lub (jeśli jest to 
konieczne) rozpatrywane na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego ZPU. Skargę na 
posiedzeniu Prezydium rozpatruje się w obecności oskarżonego, jeśli on tego chce. 
Odpowiedź na skargę na piśmie jest przesyłana w ciągu miesiąca od daty podjęcia decyzji.

6.4. Oskarżające decyzje organów zarządzających, przyjęte z naruszeniem ustawodastwa. ich 
kompetencji lub naruszające prawa członków ZPU mogą zostać odwołane decyzją Kongresu 
ZPU.

6.5. Kontrolę z terminowym, i sprawiedliwym rozpatrzeniem skargi sprawuje Komisja 
Rewizyjna.

7 WŁASNOŚĆ I ŚRODKI ZPU

7.1. W celu realizacji swojego programu i celów statutowych ZPU ma prawo do posiadania 
majątku ruchomego i nieruchomego; sprzęt, pojazdy i inną własność niezbędną do 
prowadzenia działalności przewidzianej niniejszym Statutem; środki pieniężne (również w 
walucie obcej), akcje, inne papiery wartościowe; własność intelektualną; prawa własności, 
w tym wartości niematerialnych.

7.2. Środki pieniężne i majątek ZPU pochodzą z:
- składek członkowskich;
- funduszy lub mienia otrzymanego bezpłatnie lub w formie nieodwołalnej pomocy 

finansowej lub dobrowolnych darowizn;
- pasywnych dochodów;
- funduszy lub mienia otrzymanego z udziału zysku założonych przez ZPU przedsiębiorstw 

lub organizacji;
- dotacji lub subwencji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów lokalnych, 

państwowych funduszy powierniczych lub w ramach pomocy technicznej lub charytatywnej, 
w tym pomocy humanitarnej, oprócz dotacji za usługi płatne.

7.3. Własnością i środkami ZPU rozporządza Zarząd Główny w granicach zatwierdzonego 
finansowego planu, kosztorysu i budżetu.

7.4. Środki wydatkowane są zgodnie z kosztorysem na działalność statutową organizacji, a 
mianowicie: działania gospodarcze, organizacyjne, promocyjne, kulturalne i edukacyjne, 
utrzymania pracowników, nauki członków ZPU, budowa obiektów dla celów kulturalnych,
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gospodarczych i służbowych, naukowo-informacyjna działalność, organizacja zjazdów, 
kongresów, konferencji, plenarnych posiedzeń, seminariów, podróże służbowe, utrzymanie 
delegatów, wynajem i utrzymanie pomieszczeń służbowych i przemysłowych, wynajem 
albo kupno sprzętu, zasobów technicznych, transportu i inwentarzu, premie materialne dla 
najbardziej aktywnych członków ZPU, inne płatności, które nie są zakazane przez 
obowiązujące przepisy.

7.5. Prawo do wydawania, mienia i środków na rachunkach bankowych Oddziałów ZPU należy 
do właściwego Zarządu.

7.6. Fundusze i inna własność, a także otrzymane dochody lub ich część, nie mogą być 
rozdzielane między członków, pracowników i inne podmioty powiązane z ZPU, z 
wyjątkiem wypłaty za ich pracę i wypłaty Jedynego Zobowiązania Społecznego.

8. STATUS PRAWNY I ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI ZPU

8.1. ZPU jest stworzony i zarejestrowany zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Ukrainy 
regulujące działalność organizacji non-profit, posiada rachunki bankowe w instytucjach 
bankowych, znaczki, papier firmowy, pieczęć zawierającą nazwę organizacji, symbole, 
odznaki, godła i inne atrybuty, których wzory są zatwierdzane przez Zarząd Główny. 
Logotyp rejestruje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Rozwiązanie ZPU może nastąpić poprzez samorozwiązanie, obowiązkowe rozwiązanie 
umowy sądowej lub reorganizację poprzez przystąpienie do innej organizacji społecznej o 
tym samym statusie.

8.3. Kwestia reorganizacji lub samorozwiązania ZPU jest podejmowana na podstawie decyzji 
Kongresu.

8.4. W przypadku zakończenia działalności nie są płacone składki członkowskie przez 
przedsiębiorstwa lub organizacje nalężące do ZPU.

8.5. W przypadku zakończenia działalności ZPU (likwidacji, fuzji, podziału, przekształcenia) jej 
własność i środki po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli są przekazywane zgodnie z decyzją 
ZPU na cele statutowe lub charytatywne dla jednej lub kilku organizacji typu non-profit, a w 
przypadku nie podjęcia takiej decyzji, zostaną one oddane do budżetu państwa lub budżetu 
lokalnego zgodnie z prawem.

9. ZMIANY I UZUPEŁNIENIA DO STATUTU ZPU

9.1. Każdy członek ZPU ma prawo proponować zmiany i uzupełnienia do Statutu ZPU.
9.2. Wszystkie zgłoszone propozycje są rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu Głównego, a 

przygotowane przez niego projekty zmian omawiane są na Kongresie i zatwierdzane zwykłą 
większością głosów (z wyjątkiem przypadków, gdy decyzją Kongresu to prawo jest nadane 
Zarządowi Głównemu ZPU).

9.3. Zatwierdzone na Kongresie (albo przez Zarząd Główny za zgodą Kongresu) zmiany i 
poprawki są zgłaszane do upoważnionego organu w kwestiach rejestracji zgodnie z 
obowiązującym ustawodastwem Ukrainy.


