STATUT FUNDACJI
Rozdział 1
Przepisy Ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Papaya” zwana w treści Statutu Fundacją,
ustanowiona aktem notarialnym z dnia 18.04.2011 roku Kancelarii Notarialnej
przy ul. Zwierzynieckiej 14/4 w Krakowie, przed notariuszem Rafałem Michalskim
przez Katarzynę Dumańską zwaną dalej Fundatorem, działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r., (Dz. U. Nr 44, poz. 203 z 1991 roku) o
fundacjach i niniejszego Statutu.
2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Kraków.
§4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w celu
prawidłowego realizowania zadań Fundacji.
2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwami: The
Papaya Foundation i La Fundacion Papaya.
3. Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.
§5
1. Fundacja samodzielnie tworzy swoja strukturę organizacyjną, stosownie do
potrzeb swojej działalności.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i filie na terenie kraju i zagranicy.
§6
Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister Spraw Zagranicznych.

Rozdział 2
Cel Fundacji i sposoby jego realizacji
§7
Celem Fundacji jest świadczenie wszechstronnej pomocy humanitarnej, oświatowej i
rozwojowej na rzecz potrzebujących, w szczególności dzieci i młodzieży, w krajach
rozwijających się, a także podnoszenie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie
globalnego rozwoju.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
a. pozyskiwanie, transport i dystrybucję środków pomocy,
b. organizację zbiórek publicznych na realizację celów statutowych Fundacji,
c. pozyskiwanie informacji o miejscach i placówkach wymagających wsparcia,
d. tworzenie i wspieranie (finansowe, osobowe i merytoryczne) placówek
pomocy działających w zgodzie z celami Fundacji,
e. finansowanie i wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z krajów
rozwijających się,
f. udzielanie stypendiów edukacyjnych i socjalnych dzieciom i młodzieży z
krajów rozwijających się,
g. finansowanie i wspieranie działań mających na celu ochronę praw
człowieka,
h. działalność na rzecz imigrantów i uchodźców w kraju i zagranicą,
i. prowadzenie w Polsce i za granica działań informacyjnych i edukacyjnych
mających na celu ograniczenie skutków biedy w krajach rozwijających się,
j. prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej (szkolenia, debaty,
spotkania, panele, warsztaty itp.),
k. organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
l. tworzenie, realizację i dystrybucję publikacji, materiałów graficznych i
multimedialnych,
m. budowanie w społeczeństwie, szczególnie wśród ludzi młodych, poczucia
globalnej współodpowiedzialności i rozwijanie wolontariatu,

n. działania wdrażające rozwiązania w zakresie pomocy i współpracy
rozwojowej, realizowane przez Unie Europejską i Rząd Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
a. prowadzenie w Polsce i za granica działań informacyjnych i edukacyjnych
mających na celu ograniczenie skutków biedy w krajach rozwijających się,
b. prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej (szkolenia, debaty,
spotkania, panele, warsztaty itp.),
c. organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
d. tworzenie, realizację i dystrybucję publikacji, materiałów graficznych i
multimedialnych,
e. sprzedaż przedmiotów wykonanych przez bezpośrednich odbiorców
wsparcia Fundacji,
f. sprzedaż przedmiotów darowizny przekazanych na rzecz Fundacji.
3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane
wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
4. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla
osiągnięcia wspólnych celów statutowych.
5. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność statutową.
6. Cele Fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 3
Majątek i dochody fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Dochodami Fundacji są w szczególności:

1) dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych
i prawnych, a także inne przysporzenia majątkowe przekazywane na rzecz
Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
2) dochody z majątku Fundacji
3) odsetki, lokaty i depozyty bankowe
4) dochody pochodzące ze zbiórek, darów i imprez publicznych
5) dochody z operacji kapitałowych
6) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na
zaspokajanie potrzeb określonych przez Fundację, chyba, że wyraźnie określono
w nich cel, na jaki mają być przeznaczone.
§ 10
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 11
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W przyszłości Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą na realizację statutowych celów po uprzedniej
zmianie statutu i wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rozdział 4
Władze Fundacji
§ 12
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
Rada Fundacji
§ 13
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych na czas
nieokreślony przez Fundatora.

3. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku śmierci, złożenia rezygnacji lub
odwołania przez Fundatora. Osoby uzupełniające skład Rady powołuje Fundator,
przy konsultacji z pozostałymi członkami Rady.
4. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie za pełnione przez nich funkcje w
Radzie, mogą oni jednak wnosić o zwrot koniecznych, poniesionych i
uzasadnionych wydatków, związanych z działalnością w Radzie. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Zarząd.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
6. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
7. Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa z winy umyślnej.
§ 14
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczącemu Rady przysługuje tytuł Prezydenta Fundacji, zaś pozostałym
członkom Rady tytuł Wiceprezydenta Fundacji.
3. Prezydent Fundacji kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia oraz przewodniczy
posiedzeniom Rady. W przypadku nieobecności Prezydenta jego obowiązki
przejmuje wskazany przez Radę Wiceprezydent.
§ 15
1. Rada powinna zbierać się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz do roku.
Posiedzenia Rady odbywają się w Krakowie, Warszawie lub Łodzi, chyba że
wszyscy członkowie postanowią inaczej.
2. Posiedzenia Rady są ważne, jeżeli obecni są na nich co najmniej trzej jej
członkowie.
3. Posiedzenie Rady jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał pomimo braku
formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący:
a. z własnej inicjatywy
b. na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady
c. na pisemny wniosek Zarządu

d. na pisemny wniosek Fundatora.
5. Posiedzenie w przypadku wskazanym w pkt. 4 b, c i d powyżej powinno być
zwołane w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku do
zwołania posiedzenia będzie uprawniony wnioskodawca, zgodnie ze złożonym
przez siebie wnioskiem.
6. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą zaproszeń w formie elektronicznej,
wysłanych co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu
powinno być określone miejsce, godzina rozpoczęcia i porządek obrad
posiedzenia.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał. O ile statut nie przewiduje
surowszych warunków powzięcia uchwał, uchwały Rady zapadają zwykłą
większością głosów obecnych członków Rady, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, w
głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
8. Rada może korzystać z pomocy ekspertów i specjalistów.
9. Obsługę organizacyjną posiedzeń Rady zapewnia Zarząd.
10. Przedstawiciel Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Rady
11. Prezydent Fundacji może zapraszać na posiedzenie Rady osoby, których udział
uzna za potrzebny.
§ 16
Do zadań Rady Fundacji, obok innych spraw wymienionych w statucie należy w
szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji i opiniowanie działalności Zarządu
Fundacji.
3. Przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu
Fundacji.
4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu.
Odwołanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu następuje z powodu:
a) istotnego naruszenia postanowień statutu
b) nienależytego wykonywania funkcji Prezesa lub Członka Zarządu

c) długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji Prezesa lub
Członka Zarządu
Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób, w tym Prezesa, który kieruje pracami
Zarządu.
2. Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
4. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci członka, pisemnej rezygnacji
lub odwołania członka zgodnie z postanowieniami statutu.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a także
podejmuje wszelkie czynności niezbędne dla realizacji celów Fundacji.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) Przygotowywanie merytorycznych i finansowych planów działalności
Fundacji,
2) Gospodarowanie majątkiem Fundacji
3) Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
4) Ustalanie wysokości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji
5) Przyznawanie dyplomów, odznaczeń i honorowego członkostwa Fundacji
6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji.
7) Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia oddziału bądź filii Fundacji.
8) Podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Zarządu sprawach Fundacji.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu odbywają się w Krakowie lub Warszawie, chyba że
wszyscy członkowie postanowią inaczej.

2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o
miejscu, terminie i porządku obrad.
3. Posiedzenie Zarządu jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał pomimo braku
formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy bądź na pisemny
wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatora. Posiedzenie Zarządu w
drugim z opisanych przypadków powinno zostać zwołane w terminie do 21 dni od
dnia złożenia wniosku przez Przewodniczącego Rady. W przypadku nie zwołania
posiedzenia we wskazanym wyżej terminie Przewodniczący Rady lub Fundator
będzie uprawniony do zwołania posiedzenia Zarządu zgodnie z przedstawionym
przez siebie wnioskiem.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są za pomocą zaproszeń wysłanych pocztą
elektroniczną, na adresy uprzednio wskazane przez członków Zarządu, wysłanych
co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu powinno być
określone miejsce, godzina, rozpoczęcia i porządek obrad posiedzenia.
6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał. O ile statut nie przewiduje
surowszych warunków powzięcia uchwał, uchwały Zarządu zapadają zwykłą
większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, w
głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
§ 20
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
§ 21
Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:
1. Katarzyna Dumańska – Prezes Zarządu
2. Dariusz Zalewski – Vice-Prezes Zarządu
3. Paulina Szydłowska – Sekretarz Zarządu
Rozdział 5
Postanowienia szczególne
§ 22
Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i odznaki, świadectwa,
dyplomy honorowe i inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym oraz podmiotom
nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla
samej Fundacji.

§ 23
Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to
postanowień niniejszego statutu i przepisów polskiego prawa.
§ 24
1. Zmiany Statutu może dokonać Zarząd w trybie jednogłośnej uchwały, po
zasięgnięciu opinii Rady i uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora.
2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
§ 25
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel, dla którego Fundacja została ustanowiona.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji po otrzymaniu
pisemnej pozytywnej rekomendacji Rady Fundacji oraz uzyskaniu pisemnej
akceptacji Fundatora.
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku
Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji uchwałą
podjętą większością głosów, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i uzyskaniu
pisemnej zgody Fundatora.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes ostatniego Zarządu.
4. Majątek Fundacji po jej likwidacji powinien być przekazany na rzecz polskich
instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanych przez
Zarząd Fundacji.
5. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu Fundacji powiadamia właściwego Ministra.

6. W przypadku przedłożenia przez Fundatora stosownego oświadczenia woli,
wystąpienia długotrwałej niezdolności do pełnienia swoich funkcji bądź śmierci
Fundatora, jego kompetencje przejmuje Rada Fundacji.
§ 27
Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem organizacji
w stosunku do członków, członków organów lub pracowników 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",
2. Przekazywania swojego majątku na rzecz ich 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 (przykład: stowarzyszenie pomaga w budowie domów
dla osób niezamożnych; członkowie stowarzyszenia nie mogą mieć żadnych
preferencji w uzyskaniu mieszkania w domu wybudowanym przez stowarzyszenie,
np. po obniżonej cenie),
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 ze statutowego celu
organizacji,
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.
§ 28
Fundacji zabrania się również zaciągania kredytów oraz brania pożyczek na swoją
działalność.
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia ostatniej uchwały przez Zarząd.

