STATUT FUNDACJI
AfricaMed
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą AfricaMed, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Marię Kondrat-Wróbel, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
Notariusza Joannę Bednara-Michalczyk w Kancelarii Notarialnej w Lublinie, ul. Spokojna
8a, w dniu 12.07.2017 (rep. A Nr 5299/2017) działa na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych oraz niniejszego statutu.

§2
1. Fundacja jest apolityczna.
2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
4. Fundacja może, dla celów współpracy za granicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w

wybranych językach obcych.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
7. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć odziały, zakłady,

filie

oraz

inne

przedstawicielstwa.
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3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych

oraz być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób

fizycznych lub prawnych, która jest zbieżna z celem Fundacji.
5. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanowić ordery, odznaki, medale i

inne odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami
osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.
6. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji osobie fizycznej, osobie prawnej,

jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na
rzecz Fundacji i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu.

Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest pomoc ludziom na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami, w szczególności:
1. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia,
2. wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji medycznej i kształtowania

postaw prozdrowotnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w tym zakresie,
3. rozwój edukacji, kultury, nauki i sportu w Europie oraz poza jej granicami,
4. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia

społecznego, szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie
życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
5. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie

obywatelskim,
6. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
7. rozwijanie

i umacnianie umiejętności oraz postaw nastawionych na aktywne

współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
8. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa,

naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
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ochrony środowiska, sztuki, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
9. promocja i organizacja wolontariatu,
10.

rozwój i popularyzacja nauki.

§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli,

2.

rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,

3.

działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

4.

pomoc finansową i rzeczową dla osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia,

5.

zakup i pomnażanie wyposażenia w leki, środki opatrunkowe i pomocnicze, sprzęt,
osprzęt pomocniczy, urządzenia medyczne, a także wspieranie finansowe i
organizacyjne placówek medycznych i oświatowych,

6.

organizowanie akcji pomocy chorym z udziałem innych podmiotów,

7.

organizowanie, finansowanie zakupu sprzętu medycznego,

8.

przekazywanie sprzętu medycznego, niezbędnego do ochrony i ratowania zdrowia lub
życia, zakupionego lub otrzymanego od darczyńców,

9.

przyjmowanie od darczyńców darowizn rzeczowych,

10. przekazywanie beneficjentom darowizn rzeczowych,
11. finansowanie leczenia osób chorych,
12. pomoc finansową przy zakupie leków,
13. organizowanie i inicjowanie spotkań promujących zdrowy styl życia,
14.

pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i
materialnych, pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i
za granicą,

15. udzielanie finansowego wsparcia placówkom medycznym,
16.

wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe remontów, modernizacji oraz budowy
placówek oświatowych i medycznych - przebudowa, rozbudowa, remont, nadbudowa,
rozbiórka, budowa, modernizacja,
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pomoc finansową w zakupie lub zakup aparatury medycznej, urządzeń i sprzętu

17.

pomocniczego,
18. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,

naukowej i oświatowej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie
organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych
poświęconych tematyce ochrony zdrowia, architekturze i tematyce budownictwa,
19. świadczenie pomocy finansowej pracownikom medycznym oraz pracownikom oświaty

i osobom podnoszącym kwalifikacje, niezbędne do funkcjonowania placówek
oświatowych i medycznych,
dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, które w swoich

20.

założeniach wspierają ochronę zdrowia i edukacji na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
oraz poza jej granicami,
21. organizację wyjazdów turystycznych,
22. organizację wymiany międzyuczelnianej,
23. wspieranie finansowe rozwoju infrastruktury sanitarnej w krajach Trzeciego Świata,
24. prowadzenie badań naukowych i publikację prac naukowych,
25. propagowanie działalności Fundacji w środkach masowego przekazu.
26. inne przedsięwzięcia służące realizacji celów statutowych,

Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie
2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), z czego 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset
złotych) przeznaczone jest na działalność statutową, a 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
na działalność gospodarczą.
2. Majątek Fundacji może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się
31 grudnia 2018r.
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§7
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn (rzeczowej i pieniężnej), spadków, zapisów,
2. dotacji, konkursów, subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
5. dochodów z operacji finansowych prowadzonych na rynkach walutowych,
6. dochodów z działalności gospodarczej,
7. dochodów z działalności statutowej odpłatnej,
8. dochodów od kwot zdeponowanych w bankach,
9. dochodów z majątku Fundacji.
§8
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. W rozmiarach służących realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić

działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z

obowiązującymi przepisami.
6. Dochody uzyskane z majątku Fundacji i z prowadzenia przez nią działalności

gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie
niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
7. Do prowadzenia swych spraw i działalności Fundacja może zatrudniać pracowników.
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Działalność gospodarcza Fundacji
§9
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest :

 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i

targowiskach.
 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

Internet,
 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach
 74.20.Z Działalność fotograficzna
 72.20 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i

humanistycznych
 47.73.Z

Sprzedaż

detaliczna

wyrobów

farmaceutycznych

prowadzona

w

wyspecjalizowanych sklepach
 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,


86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna


86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
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 47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach
 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

Organy fundacji
§ 10
1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji,
2) Rada Fundacji.
2. Fundator może wejść w skład organów Fundacji. Fundator podejmuje decyzje w formie
uchwał.
3. Z zastrzeżeniem §11 ust. 12 oraz § 14 ust. 8 niniejszego Statutu, członkowie organów
Fundacji z tytułu wykonywanej pracy nad realizacją projektów prowadzonych przez
Fundację, mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub/i wynagrodzenie.
4. W przypadku śmierci Fundatora lub jeżeli Fundator trwale nie może wykonywać swoich
praw i obowiązków, prawa i obowiązki Fundatora przejmuje Rada Fundacji.
5. Dla skutecznego przejęcia praw i obowiązków Fundatora niezbędne jest złożenie Fundacji
oświadczenia w tym przedmiocie przez Radę Fundacji, zawierającego skonkretyzowane
oraz udokumentowane okoliczności, będące podstawą przejęcia kompetencji. Rada
Fundacji kompetencje Fundatora wykonuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

Zarząd Fundacji
§ 11
1. Z zastrzeżeniem §11 ust. 6 niniejszego Statutu, Zarząd Fundacji składa się
od 1 do 3 członków tj. Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora w drodze uchwały.
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2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.
3. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator jako Prezes Fundacji.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd Fundacji działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Fundacji,
przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego statutu.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków
Rady Fundacji, na pisemny wniosek Fundatora.
7. Członkostwo zarządu wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub
odwołania.
8.

Członkiem zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyśle oraz przestępstwo skarbowe.

9. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.
10.

Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych niniejszym statutem dla Rady

Fundacji.
11.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, a w nagłych przypadkach

każdy z członków Zarządu lub Fundator.
12.

W posiedzeniu Zarządu Fundacji może uczestniczyć Fundator.

13.

Członkowie Zarządu mogą, z tytułu pełnienia funkcji w organie, otrzymywać zwrot

uzasadnionych kosztów lub/i wynagrodzenie.

§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji oraz prowadzenie jej spraw,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, w tym sprawozdań
finansowych i merytorycznych, jak również składanie ich do właściwych organów i
instytucji oraz publikowanie ich w miejscach i czasie prawem przewidzianym,
d) prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji w sposób pełny, jasny, rzetelny.
e) opracowywanie aktów wewnętrznych Fundacji,
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f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie
umów cywilnoprawnych,
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
j) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.
k) wszystkie inne sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji lub Fundatora.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
5. Członkowie zarządu mogą działać poprzez swoich pełnomocników.
Reprezentacja
§13
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych związanych z

zaciąganiem zobowiązań majątkowych lub rozporządzaniem majątkiem Fundacji do
kwoty 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) składa każdy z członków zarządu
samodzielnie.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji upoważniony jest prezes

zarządu samodzielnie.
3. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego w sprawach majątkowych

związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych lub rozporządzaniem majątkiem
Fundacji powyżej kwoty 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) oraz w sprawach
zatrudniania pracowników, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes
zarządu Fundacji łącznie z drugim członkiem zarządu.
4. W sprawach zatrudniania Pracowników, zaciągania zobowiązań majątkowych lub

rozporządzaniem majątkiem Fundacji powyżej kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych), zbycia, nabycia, obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów oraz
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pożyczek, udzielania poręczeń, oświadczenia zarządu dla swojej skuteczności
wymagają uprzedniej zgody Fundatora wyrażonej w formie uchwały.

Rada Fundacji
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w

zakresie wykonywania nadzoru.
3. Rady Fundacji składa się od 2 do 3 członków powoływanych przez Fundatora w drodze

uchwały.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie,

mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.
5. W przypadku śmierci Fundatora lub niemożliwości sprawowania swojej funkcji, członek

Rady odwoływany jest jednogłośnie przez resztę Rady.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z

członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego

organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
9. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym

wyrokiem za przestępstwo umyśle oraz przestępstwo skarbowe.

§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Radę Fundacji może zwołać również Fundator w uzasadnionych przypadkach.
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4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów osób

obecnych na posiedzeniu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami zarządu.
6. Rada Fundacji działa zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Radę Fundacji, przepisami

prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
7. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu Fundacji lub/ i Fundator.
8. Uchwały Rady Fundacji mogą być także podejmowane w trybie obiegowym, tj. w formie

pisemnej, w tym za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej, w ten sposób, że
treść uchwały zostanie dostarczona poszczególnym członkom Rady i złożą oni swoje
podpisy pod uchwałą, bądź prześlą swoje głosy do siedziby Fundacji w formie pisemnej
za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej.
§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, w
tym podpisywanie umów z członkami zarządu.
2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
5. nadzór nad działalnością Fundacji,
6. podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji. Decyzja ta wymaga pisemnej zgody Fundatora.
7. uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

str. 11

§ 18
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu 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”,
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub

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

Zmiana Statutu
§ 19
Zmiana statutu dokonywana jest uchwałą Rady Fundacji i Fundatora na pisemny wniosek
Zarządu lub Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów dla realizacji, których
Fundacja została ustanowiona.
Połączenie z inną fundacją.
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec w

istotnej zmianie cel Fundacji.
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§ 21
W sprawach połączenia z inną Fundacją organem właściwym podejmującym decyzje jest
Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej
skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji oraz Fundatora.

Likwidacja Fundacji.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 23
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd na drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji i Fundatora.
§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone,
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o
zbliżonych celach.
Wejście w życie statutu
§25
Statut wchodzi w życie z dniem 12.07.2017.
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