STATUT
Fundacji Macte Animo
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1.

„Fundacja Macte Animo”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.

Fundacja została ustanowiona przez Karola Kobylińskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym (Repertorium A nr 3796/2013) sporządzonym przez notariusza Tomasza
Wojciechowskiego – w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Koszykowa 60/62 lok. 36,
w dniu 26.06.2013 r.
§2

1.

Siedzibą Fundacji jest: Bielany 21, 06-120 Winnica.

2.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowa dzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3

1.

Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.

2.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
§4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami

i

wyróżnieniami,

osobom

fizycznym

i

prawnym

zasłużonym

dla

fundacji,

przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży, w zakresie historii, kultury i dziedzictwa narodowego Polski oraz w dziedzinie ekologii
i ochrony środowiska naturalnego, sportu, przedsiębiorczości, a także różnego rodzaju działalności
charytatywnej.
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§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.

popularyzację i promocję polskiego dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej;

b.

kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;

c.

promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz edukacji ekologicznej;

d. przygotowywanie programów edukacyjnych i wychowawczych;
e.

prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;

f.

propagowanie

działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości;
g.

pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla realizacji nowo powstających przedsięwzięć,
w tym przez przygotowanie do pozyskania źródeł finanso wania działalności gospodarczej;

h. świadczenie pomocy w zakresie zakładania firm, tworzenia przedsiębiorstw, zarządzania,
prawa, finansów, marketingu i ochrony własności intelektualnej ;
i.

działania na rzecz integracji europejskiej oraz budowanie dialogu między społeczeństwami;

j.

organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji naukowych, konkursów, wystaw, koncertó w i
wydarzeń kulturalnych służących wymianie informacji w zakresie celów Fundacji;

k.

upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz promocję krajoznawstwa i
wypoczynku;

l.

doradztwo i szkolenie, przeprowadzanie badań i ekspertyz;

m. fundowanie stypendiów i grantów;
n. budowanie forum wymiany doświadczeń dla osób i organizacji zajmujących się tematyką
pozostającą w kręgu działalności fundacji;
o.

pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

p. ochronę i promocję zdrowia;
q.

wspieranie organizacji zajmujących się wychowaniem i kształceniem młodzieży oraz innych
inicjatyw młodzieżowych;

r.

działalność służącą rozwiązywaniu kwestii społecznych;

s.

promocję i edukację zdrowego trybu życia oraz zachowań proekologicznych i służących
ochronie środowiska naturalnego;

t.

działania na rzecz rozwoju wolontariatu oraz promocję zaangażowania w działalność
dobroczynną i społecznie użyteczną;

u. przygotowywanie paczek, wyprawek dla osób potrzebujących wsparcia materialnego w kraju i
zagranicą;
v.

organizowanie zbiórek publicznych.
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Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1.

Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a.

darowizn, spadków, zapisów;

b. dotacji i subwencji osób prawnych;
c.

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d. dochodów z majątku fundacji;
e.
2.

odsetek bankowych.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.

3.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 11
1.

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na
czas nieokreślony.

2.

Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji, jako Prezes Zarządu.

3.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez
Fundatora.

4.

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu dwuosobowego
decyzja Prezesa Zarządu jest decydująca.

5.

Zarząd Fundacji decyzją Fundatora może otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.

6.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.

złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;

b. utraty

praw

obywatelskich

na

skutek

skazania

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c.

śmierci
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prawomocnym

wyrokiem

sądu

§ 12
1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do kompetencji Zarządu należy:
a.

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,
c.

sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e.

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f.

zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g.

likwidacja Fundacji.
§ 13

W

przypadku

Zarządu

wieloosobowego,

każdy

członek

Zarządu

upoważniony

jest

do

samodzielnego reprezentowania Fundacji. W przypadku zarządu jednoosobowego członek Zarządu
upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Fundacji.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonuje uchwałą Zarząd Fundacji.
§ 15
1.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Zarząd Fundacji.
§ 16

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została usta nowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji
narodowej.

3.

Decyzję o likwidacji podejmuje uchwałą Zarząd Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatora.

4.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 17

Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem podpisania.
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