
UCHWAŁA FUNDATORÓW nr 1/03/2020  

W SPRAWIE NADANIA STATUTU FUNDACJI 

Fundacja Wellcome EU 
z siedzibą w Krakowie 

z dnia 11 kwietnia  2022 roku 

 
Działając jako Fundatorzy Fundacji „Fundacja Wellcome EU” powołanej przez nas aktem 

założycielskim sporządzonym przed notariuszem Łukaszem Hajto w dniu 28 marca 2022 roku 

rep. A nr 702/2022  oraz działając na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku ustawa o 
fundacjach art. 5 nadajemy statut Fundacji o następującym brzmieniu: 

 

 

STATUT FUNDACJI  

Fundacja Wellcome EU 

 
 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wellcome EU”, zwana w dalszej części statutu Fundacją, 
ustanowiona została 28 marca 2022 roku w Krakowie przez Fundatorów: Andrii Malyi  

i Serhii Pekh na mocy aktu ustanowienia fundacji sporządzonego przed notariuszem 
Łukaszem Hajto z kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Krupniczej 34/4, 

repetytorium A nr 702/2022 

2. Fundacja opiera działalność statutową o dorobek i doświadczenie Fundatorów. 

3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz 

postanowień niniejszego statutu.  

4. Fundacja zostaje utworzona na czas nieokreślony. 

 

 
§ 2. 

 

1.  Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Kraków 

 



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 Fundatorów, a w przypadku utraty zdolności 
do czynności cywilnoprawnych przez Fundatorów do jego następców prawnych lub 

opiekunów/kuratorów. 

 
3.  Fundacja nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów 

publicznych ani nie prowadzi innej działalności politycznej. 

 
4.  Organem nadzorującym działalność fundacji jest minister właściwy do spraw 

zagranicznych. 

 

 

§ 3. 

 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celu może ona prowadzić 

działalność i poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych.   

 
 

§ 4.  
 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.  
2. Fundacja może nadawać funkcje honorowe działające na rzecz jej wspierania. 

 

 
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 5. 

Doradztwo dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, 
samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków 

zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz 

organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji 
Celem Fundacji jest: 



1. Niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów 

humanitarnych wywołanych klęskami żywiołowymi, katastrofami naturalnymi 

lub spowodowanymi działalności człowieka oraz działaniami wojennymi, 
2. Wsparcie uchodźców, imigrantów, osób wykluczonych i doznających 

dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, narodowość, wyznanie, pochodzenie 

etniczne w zakresie ochrony prawnej, pomocy humanitarnej, aktywizacji 
zawodowej, wsparcia edukacyjnego i innych potrzeb na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej jak i za jej granicami, 

3. Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój demokracji. 

. 

 
§ 6. 

 

1. Fundacja realizuje swój cel, określony w paragrafie 5 przede wszystkim poprzez 
udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej osobom fizycznym oraz 

osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej, realizującym lub przyczyniającym się do realizacji tego celu. W szczególności 
Fundacja dla realizacji celów może podejmować następujące działania: 

 

a. Organizacja zbiórek publicznych oraz przygotowanie, magazynowanie 
 i dystrybucja pomocy humanitarnej i rozwojowej. 

b. Organizowanie imprez, imprez masowych, koncertów, wydarzeń kulturalnych  

i artystycznych oraz innych podobnych przedsięwzięć. 

c. Organizacja poradnictwa, warsztatów, seminariów i konferencji, prowadzenie 

programów grantodawczych i stypendialnych   powiązanych z celami Fundacji. 

d. Rozwój wzajemnych kontaktów wewnętrznych i międzynarodowych pomiędzy 

podmiotami działającymi na rzecz integracji imigrantów. 

e. Organizacja wymian międzynarodowych, wizyt studyjnych, programów 

edukacyjnych i kulturalnych oraz staży i praktyk zawodowych. 

f. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych i innej działalności naukowej. 

g. Wydawanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia 

z zakresu polityki społecznej, rozwoju regionalnego, opracowań metodycznych, 

podręczników, analiz eksperckich, literatury pięknej. 

h. Inicjowanie postępowań i przystępowanie do postępowań toczących się przed 

organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji 



publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach prawa w zakresie celów statutowych 

Fundacji. 

i. Członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje pozarządowe i inne 

podmioty polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami 
statutowymi Fundacji. 

 

2. Fundacja może, na potrzeby realizacji celu określonego w paragrafie 5, prowadzić  

nieodpłatną i  odpłatną działalność pożytku publicznego o następującym przedmiocie: 

 

a) Pozostałej działalności społecznej bez zakwaterowanie gdzie indziej 

nieskalsyfikowanej – poprzez organizację zbiórek publicznych, wydarzeń 

artystycznych, akcji charytatywnych na cele statutowe Fundacji; (PKD 88.99.Z) 

b) Pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem w zakresie organizacji domów 
tymczasowego pobytu dla osób dotkniętych skutkami katastrof i działań wojennych 
(PKD 87.90.Z) 

c) Placówki wychowania przedszkolnego (PKD 85.10.Z) 

d) Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z) 

e) Licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B ) 

f) Szkoły policealne (PKD 85.41.A) 

g) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) 

h) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)  

i) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)  

j) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1) 

k) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)  

l) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  (PKD 

85.51.Z) 

m) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 

n) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 

o) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych (PKD 72.20.Z) 

p) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (72.19.Z)  

q) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z) 



r) Wydawanie książek (58.11.Z) 

s) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z) 

t) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) 

u) Pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzieindziej nieskalsyfikowanych poprzez 

promocje i organizację wolontariatu (PKD 85.59 B)  

v) Działalności wspomagającej edukację w zakresie organizacji pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej (PKD. 85.60.Z) 

w) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (PKD 63.1) 
x) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9) 

y) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2) 
3. Fundacja  może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową  

w stosunku do działalności pożytku publicznego określonej w § 5  Statutu w zakresie: 

a) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  
(PKD 47.91.Z) 

b) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

 i targowiskami  (PKD 47.99.Z) 
c) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 

d) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych  (PKD 41.20) 

e) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11) 

f) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12) 

g) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych 

instalacji budowlanych  (PKD 43.2) 

h) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3) 

i) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01) 

j) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(PKD 62.09) 
 

4.  Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na 

cele statutowe Fundacji. 

5.  Działalność gospodarcza Fundacji, wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub 
wpisu do odpowiedniego rejestru, zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem 

uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji, lub z dniem 

wpisu do odpowiedniego rejestru. 



6.  W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków 

przeznaczonych na prowadzenie tej działalności z funduszu założycielskiego wyniesie 
co najmniej 1.000 (tysiąc) złotych. 

7.  Działalność gospodarcza wykonywana przez Fundację nie może polegać na 

wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, 

spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5 % oraz wyrobów z metali 

szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 7. 
 

1.  Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć 
tysięcy złotych) oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 

2.  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 8. 

 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 

1)  subwencji osób prawnych, 

2)  darowizn, spadków, zapisów, 

3)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4)  dochodów z majątku Fundacji, 

5)  dochodów z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego, których 
wyłącznym przedmiotem działalności jest realizacja celu, o którym mowa w 

paragrafie 5, 

6)  dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i 
inwestycyjnych, 

7)  dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego 

8)  dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.  



 

2. Dochody ze źródeł, o których mowa w pkt 1 przeznaczane są na realizację celu 

statutowego Fundacji, o którym mowa w paragrafie 5. 
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności 

gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form działalności w 

stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych 
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 
 

§ 9. 

 

1.  Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację celu Fundacji, z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 

 
2.  W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. 

 
§ 10. 

 

Niedopuszczalne jest: 
 

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w 
stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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", 
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników 

Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 



d. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich 

osób bliskich.  
 

 

 
Władze Fundacji 

 

§ 11. 
 

1.  Władzami Fundacji są: Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”,   oraz 

Rada Fundacji.  

2.  Zarząd Fundacji ustala wynagrodzenie wszystkich albo niektórych członków Rady 

 i członków zarządu oraz inne gratyfikacje związane z ich pracą na rzecz Fundacji. W takim 

przypadku, stosowne umowy podpisuje z członkami Rady lub członkami Zarządu osoba 
wskazana w tym celu przez Zarząd Fundacji. Przy czym Członkowie Rady mogą otrzymywać 

z tytułu pełnienia funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w 

wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 

3.  Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Rady Fundacji.  

 
§ 12. 

 

1. Rada Fundacji powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji. 

Posiedzenie kontrolne Rady Fundacji odbywa się  jest nie rzadziej niż raz w roku. 
2. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lata. Jest kadencją indywidualną. 

3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. W wypadku w przypadku 

utraty zdolności do czynności prawnych, śmierci albo rezygnacji z wykonywania 
obowiązków określonych w statucie przez wszystkich Fundatorów, członek Rady 

odchodzący wskazuje swojego następcę. 

4. Rada Fundacji składa się od 3 do 5 osób. 
5. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz członków. 

6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. 

7. Funkcji członka Rady Fundacji nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo z winy umyślnej. 



8. W wypadku niepowołania Rady Fundacji kompetencje jej odpowiednio wykonują 

Fundatorzy. 

 
 

§ 13. 

 

1. Rada Fundacji  powinna odbyć zebranie przynajmniej raz w roku, w terminie sześciu 

miesięcy od zakończenia roku obrotowego.  

2. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) Przedkładanie Fundatorowi postulatów w przedmiocie powoływania i 

odwoływania członków Zarządu,  

2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej 
finansów i pozostałego majątku, oraz podejmowanie decyzji o udzieleniu 

absolutorium Zarządowi, 

3) przyjmowanie sprawozdań finansowych Fundacji, 

4) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji, 

5) zatwierdzanie zasad oraz planów działań Zarządu, 

6) zatwierdzanie planu finansowego Zarządu na kolejny rok obrotowy, 

7) określanie kierunków działalności i rozwoju Fundacji, 

8) wnioskowanie w przedmiocie zmian statutu Fundacji, a w przypadku w przypadku 
utraty zdolności do czynności prawnych, śmierci albo rezygnacji z wykonywania 

obowiązków określonych w statucie przez  wszystkich Fundatorów dokonywanie 

zmian statutu.  

9) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Fundacji,  

10) opiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji 

11) w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych, śmierci albo rezygnacji  

z wykonywania obowiązków określonych w statucie wszystkich Fundatorów, Rada 
Fundacji przejmuje obowiązki Fundatora określone w statucie. 

 

 

 



 

§ 14. 

 
Zebranie Rady Fundacji zwołuje Zarząd listami poleconymi lub za pośrednictwem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej na 14 dni przed planowanym 

posiedzeniem. 
 

 

 
§ 15. 

 

1. Udzielenie przez Fundację dotacji, grantu, darowizny lub jakiegokolwiek innego wsparcia 

finansowego lub rzeczowego osobom i jednostkom, o których mowa w § 6 niniejszego 

statutu, następuje na podstawie decyzji Zarządu. 

 
§ 16. 

 

1.  Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy 
podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych organów Fundacji lub do kompetencji Fundatora. 

2.  Kadencja Zarządu ustalona zostaje na czas nieokreślony. 

3.  Zarząd składa się z nie więcej niż trzech członków, w tym Prezesa Zarządu 

4.  Uwzględniając postulaty Rady Fundacji, jeżeli zostały wyrażone, członków Zarządu 

powołują i odwołują Fundatorzy, a w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych 

przez wszystkich Fundatorów – Rada Fundacji. Mandat członka Zarządu wygasa również 
wskutek śmierci i rezygnacji. 

5.  Odwołany członek Zarządu lub członek, który złożył rezygnację zobowiązany  jest do 

złożenia Fundatorowi oraz pozostałym członkom Zarządu wszelkich wyjaśnień i 
informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących 

podejmowanych w imieniu Fundacji czynności faktycznych i prawnych. 

6.  Zarząd zawiera umowy o pracę oraz inne stosowne umowy niezbędne do realizacji 
zatwierdzonego programu działań. 

7.  Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik wyznaczony przez Radę 

Fundacji. 



 

§ 17. 

 

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. 

2. Do reprezentacji Fundacji w sprawach nie przekraczających czynności zwykłego zarządu 

uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.  

3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt 2 choćby jeden z 

pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest 

uprzednia uchwała Zarządu. 

4. W sprawach przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu do reprezentowania 

Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie w wypadku Zarządu 

wieloosobowego. 

5. Przez czynności zwykłego zarządu rozumie się rozporządzanie prawem i zaciąganie 

zobowiązań o wartości nie przekraczającej kwoty 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). 

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie powzięli wiadomość o 

posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W 

przypadku gdy skład Zarządu jest dwuosobowy decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 

 
 

§ 18. 

 

Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem 

spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.  
 

 

Zmiana statutu 
 

§ 19. 

  
1. Zmiana statutu może zostać dokonana przez wszystkich Fundatorów jednomyślną 

decyzją, a w przypadku w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych, śmierci 

albo rezygnacji z wykonywania obowiązków określonych w statucie przez wszystkich 

Fundatorów – przez Radę Fundacji, większością 2/3 głosów oddanych.  



2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zasadniczej zmiany celu Fundacji, określonego w § 5. 

 

 
Połączenie z inną fundacją 

 

§ 20. 
 

1.  Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swojego celu. 

 
2. Decyzje w sprawie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy, a w przypadku utraty 

zdolności do czynności prawnych przez wszystkich Fundatorów – Rada Fundacji, większością 

2/3 głosów oddanych. 

 

 

Likwidacja Fundacji 
 

§ 21. 

 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku oraz 

niemożliwości ich pozyskania uniemożliwiające realizację celu dla którego została 

powołana. 
 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy,  w przypadku utraty zdolności do 
czynności prawnych, śmierci albo rezygnacji z wykonywania obowiązków określonych w 

statucie wszystkich Fundatorów –Rada Fundacji, większością 2/3 głosów oddanych. 
 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza na rzecz działających  

w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
 

Postanowienia szczególne 

 
§ 22. 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz  z 
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celu obranego przez 

nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia może ustanowić i przyznawać Zarząd.  
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