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STATUT 

FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU WSPÓŁPRACY POLSKO-AFRYKAŃSKIEJ 

SOUTHERN CONNECT 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja na Rzecz Rozwoju Współpracy Polsko-Afrykańskiej Southern Connect, zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Daniela Michała Wojticsek  

w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 144/5, w dniu dwudziestego trzeciego maja 

dwa tysiące siedemnastego roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego 

statutu. 

2. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest Poznań 

 

§ 4 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw działu administracji rządowej gospodarka 

 

§ 5 

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

dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, Zakłady i filie. Decyzję o powołaniu jednostek organizacyjnych 

wskazanych w zdaniu powyżej podejmuje Zarząd Fundacji. Zakres działania, strukturę organizacyjną 

oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników tych jednostek określa regulamin uchwalony przez 

Zarząd Fundacji. 

3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  

w wybranych językach obcych.  
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5. Fundacja może używać odznak, pieczęci oraz logo zgodnie z obowiązującym przepisami. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego: 

1) Poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej państw Afryki  

2) Rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

3) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju współpracy między rzeczpospolitą Polską a 

państwami Afryki w dziedzinach: gospodarka, kultura, edukacja, ochrona środowiska, nauka, sport.  

4) Rozwój inicjatyw handlowych oraz inwestycyjnych między instytucjami zarówno państwowymi jak i 

prywatnymi z terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz z państw Afryki.  

5) Promocja kultury polskiej na terenie państw Afryki oraz kultury afrykańskiej na terenie RP.  

6) Rozwój inicjatyw naukowych związanych z współpracą polsko-afrykańską lub mających na celu 

ułatwienie tejże współpracy.  

7) Wspieranie zarówno polskich jaki i afrykańskich inicjatyw biznesowych, kulturowych, edukacyjnych 

naukowych oraz sportowych na terenie państw Afryki.  

8) Wspieranie zarówno polskich jak i afrykańskich inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia 

na terenie państw Afryki.  

 

 

§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) Organizację, wspieranie oraz uczestniczenie w wydarzeniach i inicjatywach o charakterze 

promocyjnym, informacyjnym, biznesowym, edukacyjnym, sportowym, charytatywnym, naukowym, 

środowiskowym oraz kulturowym. 

2) Tworzenie internetowej platformy o charakterze promocyjnym i informacyjnym.  

3) Tworzenie konsorcjów biznesowych i naukowych.  

4) Współpracę z organizacjami państwowymi, pozarządowymi i prywatnymi.  

5) Reprezentowanie instytucji z RP oraz państw Afryki podczas wydarzeń o odpowiednim charakterze. 

6) Niesienie pomocy dobroczynnej, humanitarnej, rozwojowej i charytatywnej na terenie państw 

Afryki. 

7) Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie kampanii społecznych. 

8) Prowadzenie badań naukowych. 

9)  Sporządzanie raportów, publikacji, materiałów prasowych, fotograficznych oraz filmowych.  

10) Inicjowanie wymian edukacyjnych. 
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11) Wspieranie Polskich uczelni w pozyskiwaniu uczniów z państw Afryki oraz afrykańskich uczelni w 

pozyskiwaniu uczniów z Polski.  

 

 

2. Działalność Statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te 

formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną  

z jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych 
zero groszy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym z funduszu założycielskiego na 
prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji przeznaczona jest kwota 1000, 00 zł (słownie jeden tysiąc 
złotych). 

 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. funduszu założycielskiego; 

2. darowizn, spadków, zapisów; 

3. dotacji i subwencji oraz grantów, kontraktów, środków z funduszy publicznych; 

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz aukcji; 

5. dochodów z majątku Fundacji; 

6. odsetek z depozytów bankowych; 

7. dochodów z działalności gospodarczej; 

 

§ 11 

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  
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o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia 

jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe albo składa oświadczenie o 

odrzuceniu spadku. 

4. Nieruchomości stanowiące własność Fundacji mogą być zbywane jedynie za zgodą fundatora wyrażoną 

na piśmie. 

 

§ 12 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Zabrania się: 

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy organizacji 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 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 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. 

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 

Władze Fundacji 

§ 13 

Władzami fundacji są: 

1. Rada Fundacji; 

2. Zarząd Fundacji. 

 

Rada Fundacji 

§ 14 

1. Fundator powołuje Radę Fundacji w drodze uchwały, w skład której wchodzą osoby wskazane przez 

Fundatora, ze wskazaniem imiennym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych 
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członków Rady.  

2. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji. 

3. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób; 

 

§ 15 

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Utrata członkostwa w Radzie następuje na skutek odwołania przez fundatora, śmierci, utraty praw 

publicznych, zrzeczenia się członkostwa. 

3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady decyzję o powołaniu nowego członka Rady 

podejmuje fundator. W przypadku śmierci fundatora decyzję o powołaniu członka Rady podejmuje 

Rada Fundacji, przy czym do poszerzenia składu Rady w tym przypadku wymagana jest uchwała co 

najmniej połowy członków Rady. 

4. W razie Śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia Fundatora wykonuje 

samodzielnie Rada Fundacji.  

   

§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. 

2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, z inicjatywy 2 członków Rady 

Fundacji, na wniosek prezesa Zarządu Fundacji, na wniosek 2 członków Zarządu Fundacji lub na 

wniosek fundatora, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, w taki sposób, aby można 

było potwierdzić otrzymanie zawiadomienia oraz je utrwalić, a w przypadku braku takiej możliwości, 

listem poleconym doręczonym co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, fundator 

lub inne zaproszone osoby. 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji, chyba, że Statut stanowi inaczej.  

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Członkowie Rady Fundacji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji  

i popularyzowania jej celów. 

6. Działalność w Radzie Fundacji ma charakter społeczny, co nie wyklucza przyznania przez Zarząd 

wynagrodzenia lub zwrotów kosztów podróży i zakwaterowania. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji. 

 

§ 17 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
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1. Nadzór nad działalnością Fundacji; 

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji; 

3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 18 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1-3 osób i jest powoływany uchwałą fundatora.  

2. Fundator, powołując Zarząd, wskazuje imiennie prezesa, wiceprezesów lub członów Zarządu. 

3. Fundator może być członkiem Zarządu, może też pełnić funkcję prezesa Zarządu. 

4. W przypadku konieczności uzupełniania składu Zarządu Fundacji, decyzję o powołaniu nowego członka 

Zarządu podejmuje Fundator. 

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana pełnomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

  

§ 19 

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa 

lub odwołania. 

2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani uchwałą Fundatora w każdym czasie. 

3. Jeżeli członek Zarządu przestanie pełnić swoją funkcję, na jego miejsce Fundator może powołać 

nowego członka Zarządu. 

4. W przypadku śmierci Fundatora członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.  

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. 

6. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,  

w taki sposób, aby można było potwierdzić otrzymanie zawiadomienia oraz je utrwalić,  

a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym doręczonym co najmniej 3 dni przed 

planowanym spotkaniem. 

7. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba, że statut stanowi inaczej.  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku braku większości, głos 

decydujący ma Prezes Zarządu. Tryb działania Zarządu może określać uchwalony przez niego regulamin. 

  

§ 20 

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone w statucie dla Rady Fundacji. 
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3. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizacja jej celów statutowych; 

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

d) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków  

i zapisów; 

e) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracowników Fundacji oraz osób 

współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych; 

f) ustanawia pełnomocników Fundacji; 

g) podejmuje inne, zgodne ze Statutem, działania konieczne dla sprawnej, bieżącej działalności 

Fundacji; 

h) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdania z działalności Zarządu  

i przedstawianie ich Radzie Fundacji. 

 

§ 21 

 

Oświadczenia woli zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych w imieniu Fundacji w przypadku 

Zarządu jednoosobowego składa samodzielnie Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego  

Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z 

innym członkiem Zarządu. 

 

§ 22 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

2. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji. 

3. Umowy o pracę lub równoważne z pracownikami Fundacji zawiera prezes Zarządu. Umowy  

o pracę lub równoważne z członkami Zarządu zawiera przewodniczący Rady Fundacji. 

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji. 

 

§ 23 

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową Fundacji, złożoną z osób skupionych 

wokół idei Fundacji. 

 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 24 
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1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących celom statutowym  
samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 

2.Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w zakresie: 

1) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z) w ramach której Fundacja zamierza prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa 

handlowego oraz polegającą na kojarzeniu polskich instytucji i przedsiębiorstw z potencjalnymi 

partnerami z państw Afryki jak również na kojarzeniu polskich instytucji i przedsiębiorstw z 

potencjalnymi partnerami z całego świata w celu wymiany doświadczeń i współpracy dotyczącej 

działalności na terenie państw Afryki.   

2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z) w ramach której Fundacja zamierza świadczyć usługi consultingowe.  

3) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

4) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 

5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); 

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

7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(PKD 47.99.Z);  

3.Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji. 

4. Działalność gospodarcza nie pokrywa się z działalnością odpłatną pożytku publicznego, o której mowa w 

§7 statutu. W żadnym wypadku Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i 

działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.  

Zmiana Statutu 

§ 25 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały za zgodą Zarządu Fundacji podjętej zwykłą 

większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla 

realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. W przypadku śmierci 

fundatora, powyższych zmian dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. 

 

 

Połączenie z inną fundacją 

§ 26 

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 istotnej zmianie cel 

Fundacji. 
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§ 27 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają  

w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez fundatora. Zgoda ta 

nie jest wymagana w przypadku śmierci fundatora. 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 28 

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 Zarząd fundacji. 

 

§ 29 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków 

prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora. Zgoda ta nie jest wymagana  

w przypadku śmierci fundatora. 

 

§ 30 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Zarządu na rzecz organizacji o zbliżonych celach. 

 

 

 

 

 


