STATUT FUNDACJI MAPA
POSTANOWIENIA OG6LNE
§1

Fundacja MAPA, zwana dalej Fundacjq, zastata ustanawiana paprzez: Agnieszk� Smakulskq i Piatra

Smakulskiego zwanymi dalej Fundatorami, aktem natarialnym repertorium A nr 4114/2019
sparzqdzanym przez notariusza Madeja Olszewskiega w Rawiczu, ul. 3 Maja 28, w dniu-12.08.2019,

dziata na padstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. a fundacjach araz niniejszego statutu .
§2

1.

Siedzibq Fundacji jest miejscowosc Pakostaw.

2.

Fundacja zostata ustanowiona na czas nieoznaczony.

3.

Terenem dziatalnosci Fundacji jest obszar Rzeczpospalitej Polskiej.

4.

Dia wtasciwega realiza_wania celu, Fundacja maze prawadzic dziatalnasc takze paza granicami

5.

Fundacja maze pasiadac addziaty w tym i zamiejscawe araz twarzyc inne jednostki

Rzecz·;paspalitej Palskiej.

organizacyjne.

§3
1.

Nadz6r nad Fundacjq sprawuje Minister Edukacji Narodawej.

2.

Fundacja od mamentu jej zarejestrowania pasiada osabawasc prawnq
§4

1.
2.

Fundacja maze dla cel6w wsp6tpracy z zagranieq pastugiwac si� ttumaczeniem nazwy w

wybranych j�zykach obcych.

Fundacja maze uzywac wyr6zniajqcego jq znaku graficznego.
§5

Fundacja maze ustanawiac adznaki, medale i inne nagrady i wyr6inienia i przyznawac je osobam

fizycznym i prnwnym zastuionym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAtANIA FUNDACJI
§6
Dziatania Func'.acji skierowane sq do wszystkich as6b, bez wzgl�du na narodawasc, wyznanie czy

swiatopagl,Id.

§7
Cele Fundacji:
1.
2.

3.

1

Upowszechnianie idei edukacji i rozwoju apartych na swiadamym uczeniu si�, z wtasnej woli,

w spotecznosci r6wnych praw i wzajemnega szacunku.

lnicjowanie i wspieranie nowatarskich rozwiqzan w edukacji, nauce i zarzqdzaniu wiedzq.

Wprowadzenia

i upawszechnianie wiedzy

na temat nawaczesnych, innowacyjnych,

alternatywnych i prospotecznych metad ksztakenia.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Prowadzenie dziatan edukacyjnych na r6inych szczeblach ksztakenia dla dzieci, mtodzieiy i

dorostych.

Wspieranie tw6rczosci, przedsi�biorczosci i dziatalnosci kulturalnej powic1zanej z edukacjq i

rozwojem osobistym.
Poszerzanie

swiadomosci spotecznej w

funkcjonowania rynku pracy.

dziedzinie

edukacji,

samorozwoju,

nauki

i

Poszerzania swiadomosci spotecznej w zakresie r6wnouprawnienia.

Propqgowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarzc1dzania oswiat,i.

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, mtodzieiy i dorostych w efektywnosci

uczenia si�, nabywania i rozwijania umiej�tnosci.

10. Promowanie dziatalnosci os6b fizycznych i prawnych prowadzc1cych dziatalnosc naukowq,
naukowo-technicznq, oswiatowc1, edukacyjnc1 oraz w zakresie zarzc1dzania wiedzq.

11. Wspieranie aktywnosci na rzecz wtasnego rozwoju.

12. Ksztattowanie postaw dziatania zgodnie z zasadc1 zr6wno.waionego rozwoju.

13. Dziatania na rzecz rozwoju i upowszechnienia nowych technologii multimedialnych jako
narz�dzi w edukacji, tworzenia, ekspozycji i rozpowszechnianiu d6br kultury oraz w
spotecznej komunikacji.

14. Wspierania dziatan innych organizacji spoteczriych, w szczeg61nosci tych, kt6rych cele sq

zbliione do cel6w Fundacji.

15. Dziatania na rzecz dzieci i mtodzieiy, w tym wypoczynku dzieci i mtodzieiy

16. Dziatania na rzecz os6b niepetnosprawnych.

17. Przeciwdziatanie uzaleinieniom i patologiom spotecznym.

18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

19. Promocja ekologii oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

20. Promocja i organizacja wolontariatu,

21. Dziatalnosc charytatywna

22. Dziatalnosc wydawniczc1

23. Dziatania wspomagajc1ce rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j przedsi�biorczosci.
§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.

Prow .. dzenie zaj<::c edukacyjnych.
Udzielanie patronat6w nad przedsi�wzi�ciami o zakresie. tematycznym zbieinym celami

dziatania Fundacji.

3.

Prowadzenie wtasnego portalu internetowego w zakresie edukacji i rozwoju.

4.

Wsp6iprac� z jednostkami samorzc1du terytorialnego, szkotami, uczelniami, organizacjami
pozarzc1dowym, mediami i przedsi�biorcami w zakresie wymienionym w celach dziatania
Fundacji.

5.
6.

2

7.

Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwictzan technologicznych zwictzanych z edukacjq,

samorozwoju i kreowania spoteczenstwa samouczc1cego si�.

Tworzenie z innymi osobami i instytucjami koalicji obywatelskich o zakresie dziatania

odpowiadajqcym celom Fundacji.

Nawiqzywanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji dziatan statutowych.

8. Promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsi�wzi�c i projekt6w w zakresie
cel6w Fundacji.
9. Pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiqzan i technologii mogqcych wspierac cele
Fundacji i ich propagowanie.
10. Zakup literatury, sprz�tu, oprogramowania, licencji, utwor6w audio-wideo, ustug_i rozwiqzan
pomocnych w realizacji cel6w fundacji.
11. Prowadzenie akcji informacyjnych, badan, monitoringu i ewaluacji w zakresie okreslonym
celami Fundacji.
12. Udzielanie nagr6d oraz wyr6inianie os6b i organizacji, kt6rych dziatania pomagajq promowac
cele Fundacji.
13. Udzielanie marketingowego wsparcia podmiot6w gospodarczych stale finansujc1cych
Fundacj� oraz innych nii Fundacja organizacji spotecznych o podobnych celach.
§9

Fundacja realizuje swojej cele w ramach nieodptatnej i odptatnef dziatalnosci poiytku publicznego w
rozumieniu ustawy o dziatalnosci poiytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(tekst jedn. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z p6zn. zm.)
§10
Dia osic1gni�cia swych cel6w Fundacja moie wspierac dziatalnosc innych os6b i instytucji zbieinc1 z jej
celami.
MAJJ\TEK I DOCHODV FUNDACJI
§11
Majc1tek Fundacji stanowi jej fundusz zafoiycielski w kwocie 10 000,- zf (dziesi�c tysi�cy zfotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundacj� w toku dziafania.
§12

1.

Dochody Fundacji pochodzic mogc1 z:
1. darowizn, spadk6w, zapis6w,
2.

dotacji i subwencji oraz grant6w,

3. dochod6w ze zbi6rek i aukcji w rozumieniu ustawy o zbi6rkach publicznych
4.
2.

dochod6w z majqtku Fundacji.

Cafosc dochod6w uzyskanych przez Fundacj� jest przeznaczana wyfqcznie na dziafalnosc
statutowc1.
ORGANV FUNDACJI
§13

Do wfadz Fundacji naleiy Zarzqd Fundacji, zwany dalej ,,Zarzqdem"
§14
3

1.

Zarzqd Fundacji sktada si� z jednego do trzech cztonk6w Zarzqdu Fundacji, w tym· Prezesa,
jednego do dw6ch Wiceprezes6w.

2. Sktad Zarzqdu powotujq Fundatorzy w drodze uchwaty na czteroletniq kadencj�.
3.

Fundatorzy mogq wchodzic w sktad Zarzqdu.

4.

Funkcj� cztonka Zarzqdu Fundacji mozna petnic przez wi�cej nii jednq kadencj�.

5. Cztonkiem Zarzqdu maze zostac wytqcznie osoba, kt6ra nie byta skazana prawomocnym
wyrokiem za przest�pstwo umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub przest�pstwo
skarbowe.

6. Cztonkostwo w Zarzqdzie ustaje na skutek:
a) ztozenie pisemnej rezygnacji na r�ce Fundatora

b) utrata praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za
przest�pstwo popetnione z winy umyslnej

c) odwotania przez fundator6w Fundacji przed uptywem kadencji w drodze uchwaty podj�tej
jednomyslnie przez wszystkich fundator6w.

§15
1.

Zarzqd kieruje dziatalnosciq Fundacji i reprezentuje jq na zewnqtrz.

2.

Kaidy Cztonek Zarzqdu maze reprezentowac Fundacj� s�modzielnie.

3.

Do zadan Zarzqdu nalezy:

• kierowanie bieiqeq praeq Fundacji i realizacjq jej cel6w,

• uchwalanie rocznych- plan6w dziatania Fundacji oraz plan6w finansowych,

• sktadanie Fundatorowi rocznego sprawozdania z dziatalnosci Fundacji,

• zarzqdzaniem majqtkiem Fundacji,
• ustalanie wielkosci zatrudnienia i wysokosci srodk6w na wynagrodzenia pracownik6w
Fundacji,

• przy;mowanie darowizn, spadk6w, zapis6w, subwencji i dotacji w postaci oswiadczenia

wymaganego przez prawa.

4. Zarzqd moie powotywac petnomocnik6w do kierowania wyodr�bnionq sferq spraw
nalezqcych do zadan Fundacji.

5. Zarzqd co roku, do dnia 30 wrzesnia, zobowiqzany jest przedktadac Fundatorowi Roczne
sprawozdanie z dziatalnosci Fundacji.

§16
1.

Oswiadczenia woli w imieniu Fundacji moie sktadac kazdy cztonek Zarzqdu samodzielnie.

2. W przypadku 2-osobowego Zarzqdu, w sprawach dotyczqcych zatrudnienia Prezesa Zarzqdu

oswiadczenie woli w imieniu Fundacji sktada Wiceprezes Zarzqdu, a w sprawach dotyczqcych

zatrudnienia Wiceprezesa Zarzqdu oswiadczenie woli w imieniu Fundacji sktada Prezes
Zarzqdu

§17
1.
4

Zarzqd moie powotac, jako swoje ciato doradcze, Rad� Programowq Fundacji, zto.ionq z os6b
skupionych wok6t idei Fundacji.

2.

Rada 1-'rogramowa wsp6tdziata z Zarzqdem w celu realizacji statutowych cel6w Fundacji i jej

rozwoju.

3.

Cztonkowie Rady powotywani Sq na czas nieokreslony.

4.

Cztonkowie Rady Programowej majq prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarzqdu z gtosem

5.

doradczym.

Cztonkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilq:

a) ztozenia pisemnej rezygnacji,
b) smierci,

c) odwotania przez Zarzqdu.
6.
7.
8.
9.

Cztonkowie Rady Programowej mogq bye jednoczesnie cztonkami kapitut przyznajqcych

nagrody i stypendia oraz cztonkami innych statych i niestatych organ6w Rady Programowej.
Rada Programowa moze wybrac ze swojego grona Przewodniczqcego, kt6ry organizuje prac�

Rady Programowej i przewodniczy jej posiedzeniom, oraz Sekretarza.
Posiedzenia Rady Programowej odbywajq si� w miar� potrzeb.

Posiedzenia Rady Programowej zwotuje Zarzqd lub Przewodniczqcy Rady Programowej,

zawiadamiajqc o tym pisemnie pozostatych cztonk6w Rady Programowej nie p6iniej niz na 7
dni kalendarzowych przed jego terminem.

10. W posiedzeniach Rady Programowej majq prawo uczestniczyc z gtosem doradczym
cztonkowie Zarzqdu Fundacji.

11. Oecyzje Rady Programowej zapadajq zwyktq wi�kszosciq gtos6w przy obecnosci co najmniej
potowy cztonk6w Rady Programowej. W razie r6wnosci gtos6w decyduje gtos
Przewodniczqcego Rady Programowej.

12. Do zakresu dziatan Rady Programowej nalezy w szczeg61nosci:
a) Ustalenie kierunk6w i metod dziatania Fundacji.

b) Dziatanie o charakterze doradczo - konsultacyjnym.

c) Wyst�powanie z wnioskami dotyczqcymi dziatalnosci Fundacji.

d) Analiza inicjatyw i projekt6w, kt6re b�dci kierowane do fundacji celem ich realizacji.

ZMIANY W STATUCIE

§18
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany Statutu mogq dotyczyc celu, dla realizacji,
kt6rego Fundacja zostata ustanowiona i okreslona w Oswiadczeniu o ustanowieniu Fundacji.

P0U\CZENIE Z INNJ\ FUNDAOJ\

§19
1. Fundacja moze si� potqczyc z innq fundacjq dla efektywnego realizowania swoich cel6w

statutowych.

2. Potqczenie z innc1 fundacjq nie moze nastqpic, jezeli w jego wyniku m6gtby ulec istotnej zmianie eel
Fundacji.

§20
5

W sprawach potc1czenia z innc1 Fundacjq oraz przyst�powaniu Fundacji do klastr6w, konsorcj6w i

innych um6w nienazwanych wtasciwy jest Zarzc1d, przy czym jego decyzje zapadajc1 w drodze uchwaty

podj�tej bezv..zgl�dnc1 wi�kszoscic1 gtos6w.

LIKWIDACJA FUNDACJI
§21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osic1gni�cia celu, dla kt6rego zostata ustanowiona lub w razie

wyczerpania s,� jej srodk6w finansowych i majqtku.

2. Decyzj� o likwidacji Fundacji podejmuje Zarzc1d Fundacji w drodze uchwaty podj�tej bezwzgl�dnc1

wi�kszosciq gtos6w w obecnosci co najmniej dw6ch cztonk6w, wyznaczajc1c jednoczesnie likwidatora
Fundacji. Zarzqd Fundacji maze w kazdym czasie odwotac dotychczasowego likwidatora i w jego

miejsce powotac nowego likwidatora. Likwidator informuje Zarzc1d Fundacji na jej zc1danie o

podejmowanych czynnosciach likwidacyjnych oraz sktada Fundaforowi sprawozdanie z czynnosci
likwidacyjnych.

3. Srodki finar,sowe i majc1tek pozostaty po likwidacji Fundacji zostanc1 w catosci przekazane
organizacjom, kt6rych cele statutowe Sq zblizone do cel6w Fundacji.
4. 0 likwidacji Fundacji Zarzc1d Fundacji powiadomi wtasciwego Ministra.
5. W przypadku smierci jednego z Fundator6w drugi z Fundator6w przejmuje jego og6t praw i

obowiqzk6w.

WEJ�CIE W ivCIE STATUTU
§ 22
l. Statut zostat ustalony przez Fundatora zgodnie z trescic1 oswiadczenia woli Fundatora o
ustanowieniu Fundacji, ztozonym w dniu 12.08.2019 r. przed notariuszem Maciejem Olszewskim w
Rawiczu, ul. 3 Maja 28, akt notarialny ,,Oswiadczenie o ustanowieniu fundacji" repertorium A nr

4114/2019.

2. Statut wchGdzi w zycie z dniem rejestracji Fundacji przez wtasciwy Sc1d rejestrowy w Poznaniu.
Pakostaw, dnia 08.11.2019 roku .
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