STATUT
Polskiej Fundacji dla Afryki
sporządzony w dniu 16 listopada 2011
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej „Fundatorami” ustanowili
aktem notarialnym Rep. A nr 4085/2011 spisanym przed notariuszem Joanną
Długopolską-Pliszka w Kancelarii Notarialnej Joanna Długopolska-Pliszka, Jakub Biernat
spółka cywilna przy ul. Szewskiej nr 22 w Krakowie, fundację o nazwie Polska Fundacja
dla Afryki.
§2
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§4
Fundację powołuje się na czas nieokreślony.
§5
Fundacja posiada osobowość prawną.
§6
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§7
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę,
a także pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji
celów statutowych Fundacji lub dla samej Fundacji.
§9
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 10
Właściwym ministrem za względu na cele Fundacji i nadzór jest Minister Zdrowia.
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Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji
§ 11
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawa warunków ich
życia.
§ 12
I. Fundacja może realizować swoje cele wszystkimi prawnie dostępnymi środkami, a w
szczególności poprzez:
1. współpracę oraz wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji
krajowych lub zagranicznych, prowadzących działalność mającą na celu ochronę
zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawę warunków ich życia,
2. pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów
materialnych i niematerialnych potrzebującym,
3. prowadzenie i wspieranie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości,
4. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury, nauki,
edukacji, służby zdrowia, oświaty i wychowania,
5. prowadzenie i wspieranie działań mających na celu poprawienie sytuacji
życiowej, materialnej lub społecznej mieszkańców Afryki,
6. udzielanie stypendiów socjalnych i edukacyjnych mieszkańcom Afryki,
7. tworzenie placówek pomocy,
8. organizowanie wyjazdów pomocowych,
9. organizowanie kampanii informacyjnych dotyczących wolontariatu oraz
problemów mieszkańców kontynentu afrykańskiego,
10. organizowanie imprez informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych związanych
z tematyką pomocy Afryce,
11. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych prowadzona
w Afryce lub poza jej granicami,
12. działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
II. Działalność Fundacji, o której mowa w pkt. I może mieć charakter odpłatny lub
nieodpłatny.
§ 13
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób fizycznych, których
działalność jest zbieżna z jej celem.
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Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji
§ 14
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100) wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe,
nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
§ 15
Dochodami Fundacji są:
1. darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i zza granicy;
2. subwencje osób prawnych i fizycznych;
3. dochody z majątku Fundacji,
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. inne źródła.
§ 16
Zarząd Fundacji może nie przyjąć darowizny przekazanej przez ofiarodawcę, jeżeli uzna,
że pochodzi ona z nielegalnego źródła lub uzna, że przyjęcie jej będzie miało negatywny
skutek dla dobrego imienia Fundacji. W takim wypadku Zarząd ma prawo zwrócić
ofiarodawcy przekazaną darowiznę.
§ 17
Dochody Fundacji mogą być wyłącznie użyte na realizację działań określanych przez
Zarząd Fundacji.
§ 18
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 19
Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez jej
organy.
§ 20
Wszelkie umowy, pełnomocnictwa oraz oświadczenia woli, które pociągają za sobą
zobowiązania finansowe lub zmiany w majątku Fundacji muszą mieć formę pisemną
i wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
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Rozdział 4
Organy Fundacji
§ 21
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji
§ 22
1. Rada jest najwyższą władzą Fundacji i jej organem opiniującym i nadzorczym.
2. Rada składa się z jednego do czterech członków, powołanych na czas
nieokreślony.
3. Pierwszy skład Rady wskazują Fundatorzy. Następnych członków powołuje
swoją decyzją Rada.
4. Fundatorzy wskazują pierwszego Przewodniczącego Rady oraz pierwszego
Wiceprzewodniczącego Rady. Następnych Przewodniczących Rady oraz
Wiceprzewodniczących Rady wybiera sama Rada.
5. Przewodniczący kieruje pracami Rady, zwołuje jej posiedzenia oraz im
przewodniczy. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obowiązki jego
przejmuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku także jego nieobecności Rada
decyduje kto pełni obowiązki Przewodniczącego.
6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji
lub odwołania przez Radę w drodze uchwały.
7. Rada podejmuje wszystkie swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością
głosów w głosowaniach jawnych w obecności przynajmniej 50% swoich
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Członkowie Rady mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
9. Rada powinna być zwoływana przynajmniej raz do roku.
10. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady:
a. na swój wniosek,
b. z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady,
c. na pisemny wniosek Prezesa Zarządu.
11. Członkowie Rady powinni być poinformowani o miejscu i czasie oraz
proponowanym porządku obrad posiedzenia co najmniej na 14 dni przed jego
terminem.
12. Rada obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których została zwołana.
13. Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie Rady osoby, których udział
uzna za wskazany. Osoby te jednak nie mogą brać udziału w głosowaniu uchwał
Rady.
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§ 23
Uprawnienia Rady określają postanowienia statutu. W szczególności, Rada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

powołuje i odwołuje członków Zarządu,
nadzoruje działalność i pracę Zarządu,
wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
decyduje o udzieleniu absolutorium Zarządowi i zatwierdza lub nie coroczne
sprawozdania merytoryczne i finansowe,
określa wysokość wynagrodzeń członków Zarządu za wykonywanie czynności na
rzecz Fundacji,
zmienia zapisy statutu Fundacji,
zatwierdza Uchwałę Zarządu o likwidacji Fundacji,
zatwierdza uchwałę Zarządu dotyczącą przeznaczenia majątku pozostałego po
likwidacji Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 24

Zarząd zarządza działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a także podejmuje
wszelkie decyzje w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady.
Zarząd w szczególności:
1. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji z zastrzeżeniem § 23 pkt. 6,
2. przygotowuje merytoryczne i finansowe plany działalności Fundacji,
3. przygotowuje merytoryczne i finansowe sprawozdania z działalności Fundacji,
4. ustala wielkość zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzeń dla pracowników
Fundacji i podpisuje z nimi umowy,
5. przyznaje dyplomy, odznaczenia i honorowe członkostwa Fundacji,
6. podejmuje wszelkie decyzje w istotnych dla Fundacji sprawach niezastrzeżonych
dla kompetencji Rady,
7. deleguje swoje uprawnienia zatrudnionym pracownikom.
§ 25
1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób.
2. Pierwszy skład Zarządu wskazują Fundatorzy. Następnych członków powołuje
swoją decyzją Rada.
3. Fundatorzy wskazują pierwszego Prezesa Zarządu oraz pierwszego Wiceprezesa
Zarządu. Następnych Prezesów Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu oraz
członków Zarządu wybiera Rada.
4. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci członka, pisemnej rezygnacji
złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub odwołania przez Radę.
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§ 26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprezes Zarządu:
a. na swój wniosek,
b. z pisemnego polecenia Rady,
c. na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu.
3. Zarząd podejmuje wszystkie swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością
głosów w głosowaniach jawnych w obecności przynajmniej 50% swoich
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Członkowie Zarządu muszą zostać poinformowani o miejscu i czasie oraz
proponowanym porządku obrad Posiedzenia.
§ 27
Reprezentować Fundację lub składać oświadczenia woli, które nie pociągają za sobą
zobowiązań finansowych lub zmian w majątku Fundacji może jednoosobowo Prezes
Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 28
Fundacja ulega likwidacji w razie w razie wyczerpania jej środków finansowych i
majątku.
§ 29
Ostateczną decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na podstawie uchwały Zarządu
o likwidacji Fundacji.
§ 30
W przypadku likwidacji Fundacji Rada zatwierdza uchwałę Zarządu dotyczącą
przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji. Ta uchwała Zarządu ma być
przesłana Radzie razem z uchwałą Zarządu o likwidacji Fundacji.
§ 31
Jeżeli Rada nie zatwierdzi uchwał Zarządu o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku
pozostałego po likwidacji Fundacji, Rada jest zobowiązana do przedstawienia programu
naprawczego Fundacji.
§ 32
O likwidacji Fundacji Przewodniczący Rady poinformuje właściwego ministra.
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§ 33
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
§ 34
Jeżeli Rada podejmie decyzję o rozpoczęciu procedury ubiegania się o status organizacji
pożytku publicznego, dokona potrzebnych zmian w statucie, powoła Komisję Rewizyjną,
określi jej kompetencje oraz będzie odpowiedzialna za dokonanie wszelkich
wymaganych zmian.
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