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KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA FUNDACJI UKRAINA 
 

MISJA 
Tworzymy projekty integrujące migrantów, rozwijające społeczeństwa, zmieniające świat. 
 
WIZJA 
Dążymy do świata świadomych, otwartych i spełnionych ludzi. 
 
CELE FUNDACJI UKRAINA 
Fundacja Ukraina prowadzi wiele działań, w tym Instytut Praw Migrantów oraz Centrum 
Ukraińskie Kultury i Rozwoju. 
 
Instytutu Praw Migrantów: 
- Kształcenie społeczeństwa równych szans, świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie 
działalności konsultacyjnej i szkoleniowej; 
- Dostosowanie aktów prawnych do potrzeb i możliwości migrantów, społecznych 
i gospodarczych interesów państwa; 
- Nawiązanie partnerskiej współpracy między imigrantami, a społeczeństwem przyjmującym, 
w celu zaspokojenia potrzeb społeczno-gospodarczych stron; 
- Zapewnienie możliwości równego udziału migrantów w życiu społeczności lokalnej. 
 
Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju: 
- tworzymy przestrzeń dla edukacji, rozwoju oraz integracji migrantów; 
- dajemy wsparcie i możliwości migrantom, w adaptacji i integracji; 
- pomagamy odnaleźć się w polskim środowisku. 
 

WARTOŚCI ETYCZNE 
 
Osoby zaangażowane w działalność Fundacji Ukraina, niezależnie, czy w formie zatrudnienia, 
czy też wolontariatu, kierują się nadrzędną zasadą poszanowania człowieka w ramach 
obowiązującego prawa. Wszystkie osoby kierują się również poczuciem odpowiedzialności 
za wpływ, jaki wywierają swoim działaniem na otoczenie oraz deklarują postępowanie zgodnie 
z wartościami etycznymi przedstawionymi poniżej. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Najważniejszą wartością, jaką kierują się osoby pracujące w Fundacji i współpracujące z nią, 
to odpowiedzialność. Wiąże się z tym skrupulatna dbałość o zgodność działań i dokumentów 
z prawem oraz praca na zaufanie wewnętrzne oraz zaufanie w środowisku działania. 
 
PROAKTYWNOŚĆ 
Fundacja jest nastawiona i otwarta na ciągły rozwój oraz zmianę na lepsze. Wszyscy jej 
pracownicy i wolontariusze rozumieją nieustanną potrzebę kształcenia się i rozwijania 
kompetencji, aby móc w sposób możliwie najefektywniejszy pełnić zadania realizowane przez 
Fundację. 
 
ELASTYCZNOŚĆ 
Obszar społeczny, w którym działa Fundacja, jest obszarem zmiennym. Dlatego ważną zasadą, 
jaką kieruje się Fundacja, to dynamizm w przystosowywaniu się do zmian. Dynamizm jednak jest 



równoważony przez ciągłe doskonalenie oraz przestrzeganie najważniejszych zasad Fundacji, 
w tym praw człowieka. 
 
CZŁOWIEK 
Najważniejszymi wartościami Fundacji Ukraina są wartości związane z szacunkiem do drugiego 
człowieka. Wartości te dotyczą wszystkich osób, zarówno podopiecznych, jak i ich rodzin, a także 
pracowników i wolontariuszy Fundacji. Fundacja stale rozwija obszar swoich polityk 
oraz świadomie planuje ich wdrażanie oraz aktualizację. Dba również o szerokie działanie 
informacyjne, szkoleniowe oraz integracyjne. 
 
SZACUNEK 
Szacunek względem drugiego człowieka przejawia się podejmowanymi przez Fundację Ukraina 
działaniami oraz decyzjami, które nie naruszają godności osoby. Zasada ta przyświeca 
współpracy na każdym poziomie: budując relacje z pracownikami, wolontariuszami, partnerami, 
innymi organizacjami z otoczenia, a nade wszystko z cudzoziemcami, imigrantami, uchodźcami 
i ich rodzinami, które objęte są opieką fundacji i/lub współuczestniczą w życiu fundacji, bez 
względu na ich: narodowość, rasę, płeć, wiek, stopień sprawności, religię, poziom wykształcenia, 
czy jakość życia. 
 
PROFESJONALIZM 
Fundacja Ukraina dokłada wszelkich starań, aby jej działania były realizowane na najwyższym 
poziomie posiadanej wiedzy i kompetencji. Wartość fundacji budowane są na profesjonalizmie 
pracowników i wolontariuszy, a każdy z nich jest motywowany i dąży do stałego rozwoju, 
doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji. W realizacji powierzonych zadań fundacja kieruje 
się najwyższą starannością, obiektywizmem i odpowiedzialnością. 
 
PRZEJRZYSTOŚĆ 
Fundacja dąży do najefektywniejszej przejrzystości działań i komunikacji z pracownikami 
i wolontariuszami. Przejrzystość zobowiązuje do czytelnego i zrozumiałego określania ich 
uprawnień, obowiązków, stawianych wymagań oraz specyfiki pełnionych ról. Pracownicy 
i wolontariusze mają dostęp do danych niezbędnych do realizacji swoich obowiązków i zadań. 
Przejrzystość dotyczy też działań Fundacji Ukraina i jej relacji z innymi podmiotami, podjętych 
decyzji i planowanych kierunków rozwoju, z zachowaniem obowiązującego prawa 
do przestrzegania tajemnicy danych osobowych według Polityki bezpieczeństwa danych 
osobowych. 
 
WSPÓŁPRACA 
Współpraca jest podstawą wzajemnych relacji w Fundacji oraz Fundacji z innymi podmiotami, 
z podopiecznymi i pracownikami oraz wolontariuszami. Każda współpraca zakłada działania 
na rzecz dobra fundacji, osób i rodzin oraz beneficjentów skupionych wokół Fundacji Ukraina przy 
jednoczesnym poszanowaniu i uwzględnianiu interesów drugiej strony. Podstawę współpracy 
stanowi otwarta komunikacja, zaufanie i skupienie na osiąganiu wspólnych celów. Dotyczy 
to zarówno relacji ze współpracownikami i wolontariuszami oraz cudzoziemcami, imigrantami, 
uchodźcami i ich rodzinami, jak i podmiotami zewnętrznymi. 
Ze względu na współpracę z międzynarodowymi organizacjami, Fundacja Ukraina wdraża 
wysokie standardy działania, zwłaszcza w zakresie zadań, których beneficjentami są dzieci. 
W zakresie zadań kierowanych do dzieci, Fundacja Ukraina kieruje się Polityką ochrony dzieci 
i innymi dokumentami związanymi z wytycznymi i dobrymi praktykami w tym obszarze, bazując 
na współpracy z Save the Children International. Fundacja podejmuje wszelkie działania zgodnie 



z obowiązującymi przepisami prawa. Nadrzędnym prawem oraz wytycznymi dla działań Fundacji 
Ukraina jest prawo polskie. 
 
WSPÓLNE DOBRO 
Wspólne dobro jest dla Fundacji Ukraina wartością nadrzędną w stosunku do promowania 
indywidualnych sukcesów. Wynika to z zasad i rozwoju Fundacji Ukraina, jej działań na rzecz 
innych osób, w tym cudzoziemców, imigrantów, uchodźców i ich rodzin, dbania o dobre imię 
Fundacji oraz jej pracowników i wolontariuszy. 
 

ZASOBY 
Osoby pracujące na rzecz Fundacji Ukraina, jako pracownicy lub wolontariusze otrzymują dostęp 
do zasobów materialnych w postaci sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, sal i innych 
materiałów pomocniczych, a także do zasobów niematerialnych, takich jak dane, wzory, raporty, 
do zasobów informacji oraz do narzędzi do obsługi i wykonywania zadań. 
Współpracownik (niezależnie od rodzaju wiążącej umowy) powinien dbać o dobro fundacji 
i chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe 
i organizacyjne dotyczące Fundacji, a których ujawnienie mogłoby narazić Fundację na szkodę. 
 
ZASOBY MATERIALNE I NIEMATERIALNE 
Osoba współpracująca z Fundacją Ukraina stosuje się do zasad, których szczegółowy zakres 
opisuje Umowa Ramowa Fundacji Ukraina, na bazie której Fundacja podejmuje współpracę 
z pracownikami (niezależnie od rodzaju umowy) oraz wolontariuszami. Zasady te dotyczą: 
Dbania o powierzone mienie oraz inne materialne i niematerialne mienie Fundacji. 
Poszanowania własności intelektualnej zgodnego z obowiązującym prawem. 
Korzystania z zasobów Fundacji wyłącznie do celów prywatnych. 
Nieudostępniania danych osobom postronnym, a szczególnie danych osobowych. 
Ochrony danych osobowych. 
Nieujawniania informacji poufnych i przeznaczonych tylko dla pracowników osobom 
nieuprawnionym. 
 
PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE 
Wielką wartością każdej organizacji są ludzie pracujący w niej oraz sposób, w jaki tę pracę traktują 
i wykonują. Fundacja Ukraina promuje zatem i ustanawia priorytetowym: 
Dbanie o dobre relacje i atmosferę pracy. 
Dbanie o rozwój pracowników i ich poczucie bezpieczeństwa. 
Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań oraz dbanie o mienie Fundacji. 
Proaktywne zaangażowanie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. 
Współdziałanie w zakresie rozwoju osobistego oraz rozwoju podopiecznych Fundacji 
oraz Fundacji jako organizacji. 
Dbanie o dobre imię Fundacji, jej pracowników, wolontariuszy i współpracowników. 
Nieujawnianie informacji prywatnych i poufnych, a także poszanowanie ochrony danych 
osobowych oraz praw majątkowych do własności intelektualnej. 
Nie wykorzystywanie pozycji do osiągania korzyści materialnych i pozamaterialnych. 
Unikania sytuacji, które mogą budzić wątpliwości i być podstawą podejrzenia o korupcję lub inne 
naruszenie prawa oraz otwarte rozmowy w kwestiach niejasnych. 
 
RELACJE Z OTOCZENIEM 
Relacje z otoczeniem są dla Fundacji priorytetowe. Zgodnie z misją Fundacji Ukraina tworzymy 
projekty integrujące migrantów, rozwijające społeczeństwa, zmieniające świat. Otoczenie 



Fundacji to społeczności międzykulturowe, migranci i uchodźcy, społeczności lokalne, 
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej, jednostki 
naukowo-badawcze i edukacyjne, organizacje pracodawców, media, a także partnerzy biznesowi 
oraz sponsorzy, osoby prywatne, rodzice, rodziny, czy podmioty konkurencyjne. 
 
Fundacja zawsze dba o wspólne dobro i dobre imię. W kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych 
Fundacja Ukraina deklaruje nie angażować się w aktywność polityczną, natomiast angażuje się 
w rzecznictwo na rzecz systemowych rozwiązań dla emigrantów i/lub uchodźców. Wszelkie 
relacje budowane są na bazie wzajemnego zaufania i szacunku i są kształtowane świadomie 
i konsekwentnie, z profesjonalizmem w działaniu i otwartością, a także z poszanowaniem praw 
i interesu innych podmiotów. 
 

 


