STATUT FUNDACJI MARSZAŁKOWSKA
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1.Fundacja (skrócona nazwa działań) Marszałkowska zwana dalej Fundacją, działa na
podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez małżeństwo Bożennę Maculewicz i Arnolda
Maculewicza, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza
Agnieszkę Miron, w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku ul. Malmeda 13 lok.13; 15-440
Białystok w dniu dziewiętnastym lutego dwa tysiące piętnastego roku.

§2
1.Siedzibą Fundacji jest miasto Czarna Białostocka woj. Podlaskie.
2.Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3.Terenem działania Fundacji jest obszar Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
1.Fundacja posiada osobowość prawną.
2.Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Edukacji Narodowej.

§4
Fundacja używa pieczątek z danymi indentyfikacyjnymi 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 sposoby realizacji celów Fundacji.
§6
Celem Fundacji są:
1.Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności
społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, sportowej i turystycznej w
dziedzinach sprzyjających rozwojowi umiejętności technicznych, intelektualnych, artystycznych,
manualnych, ochrony środowiska, energii odnawialnej, sportu, rekreacji i popularyzowania
zdrowego trybu życia .
2.Integracja i rozwój lokalnych społeczności, grup socjalnych, osób indywidualnych i
zacieśnienie więzi rodzinnych i wielopokoleniowych poprzez propagowanie i utrwalanie historii,
tradycji lokalnych społeczności, współżycia na styku granic kulturowych.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym oraz wspieranie powrotu osobom wykluczonym
przez społeczeństwo.
4. Propagowanie kultury technicznej, artystycznej, fizycznej, zdrowotnej i estetycznej.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Organizowanie i udział w imprezach sportowych, edukacyjnych, artystycznych,
rzemieślniczych, rekreacyjnych i turystycznych promujących tematykę sportową, politechniczną,
artystyczną, politechniczno-artystyczną.
2.Badania naukowe i technologiczne poprzez wspieranie i upowszechnianie osiągnięć nauki i
techniki w dziedzinach ujętych w pkt.1 §6.
3.Propagowanie rozwoju w dziedzinach zgodnych z celami Fundacji poprzez takie formy działań
jak prowadzenie warsztatów, obozów, klubów, szkoleń, szkółek tematycznych, kursów,
happeningów, wykładów, konkursów, twórczość filmową, multimedialną, wystawy, wydawnictwa
i stypendia.
3.Wspieranie rozwoju naukowego i organizacji procesu wykorzystywania osiągnięć
technicznych i naukowych osób indywidualnych bez względu na wiek, uczniów wszystkich
poziomów szkół, studentów, pracowników, doktorantów uczelni i wydziałów technicznych.
3.Organizowanie i promocję wolontariatu.
4. Nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Przychody z odpłatnej działalności
pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000zł(jeden tysiąc złotych) oraz inny
majątek nabyty przez Fundację w toku działania.

§9
Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
1.Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
2.Dotacji, datków i subwencji od osób prawnych;
3.Grantów pozyskiwanych z projektów krajowych i zagranicznych;
4.Ze zbiórek i imprez publicznych;
5.Z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
6.Odsetek i lokat bankowych;
7.Przychody z odpłatnej działalności Fundacji.

§ 10
Przychody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczone na:
1.Działalność statutową;
2.Pokrycie kosztów jej działania;
3.Cele wskazane przez ofiarodawców zgodne z działaniami statutowymi.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 11
Władzami Fundacji są:
1.Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2.Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 12
Rada Fundacji
1.Rada jest organem kontrolnym i wspierającym.
2.Rada składa się z 3 (trzech) do 15 (piętnastu) członków – osób fizycznych lub prawnych.
3.W skład Rady wchodzą Fundatorzy lub ich przedstawiciele.
4.Rada jest wybierana na trzyletnią kadencję.
5.Rada wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów Przewodniczącego Rady, który
kieruje jej pracami i w-ce Przewodniczącego, który pełni rolę zastępcy Przewodniczącego.
6.Członków Rady powołują Fundatorzy.
7.Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji
upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady.
9.Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1)wygaśnięcia kadencji Rady,
2)dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
3)utraty lub ograniczenia praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
4)śmierci członka.
10.Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 13
Do zadań Rady należy:
1.Pomoc przy wytyczaniu głównych kierunków działalności Fundacji,
2.Godne reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3.Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, a w szczególności nad majątkiem Fundacji,
4.Zatwierdzanie zwykłą większością głosów rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz
udzielanie Zarządowi absolutorium,
5.Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i w-ce Prezesa Zarządu,
6.Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji.

7.Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 14
1.Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu.
Pierwsze posiedzenie Rady zwołują Fundatorzy.
3.Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w formie uchwał. W razie równej liczby
głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
4.Posiedzenie Rady może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o
szczególnym charakterze:
- z inicjatywy Zarządu w formie pisemnego zawiadomienia złożonego na ręce
Przewodniczącego Rady,
- z inicjatywy każdego z Fundatorów w formie pisemnego zawiadomienia złożonego na ręce
Przewodniczącego Rady,
- z inicjatywy Przewodniczącego Rady,
- z inicjatywy przynajmniej dwóch członków Rady w formie pisemnego wniosku złożonego na
ręce Przewodniczącego Rady.
5.Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6.Każdy z Członków Zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7.Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub w-ce Przewodniczący.

§ 15
Zarząd Fundacji
1.Zarząd składa się maksymalnie z trzech osób, w tym Prezesa, powołanych przez Radę na
czteroletnią kadencję.
2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
4.Fundatorzy mogą pełnić funkcje w Zarządzie.
5.Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1)złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
2)utraty lub ograniczenia praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3)śmierci członka Zarządu.
6.Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem
kadencji w drodze uchwały podjętej przez dwie trzecie (2/3) wszystkich członków Rady.

§ 16
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do kompetencji Zarządu należy:
1)Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2)Realizacja celów statutowych,

3)Sporządzanie planów pracy i budżetu,
4)Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5)Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6)Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
7)Składanie wniosku do Rady o zmianę Statutu Fundacji,
8)Wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
9)Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów.
3.Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji w terminie do jednego miesiąca po zakończeniu roku rozliczeniowego, jakim jest rok
kalendarzowy.
4.Zakończenie roku rozliczeniowego , czyli zamknięcie bilansu, rachunku wyników oraz
informacji dodatkowej następuje z ostatnim dniem marca za rok poprzedni.

§ 17
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed
spotkaniem.
3.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4.Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań
§ 18
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 19
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, w obecności
Fundatorów (lub ich przedstawicieli) i co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do
głosowania.

§ 20
1.Fundacja może połączyć się 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.
3.W sprawie połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością
głosów w obecności Fundatorów (lub ich przedstawicieli) i co najmniej połowy członków Rady
uprawnionych do głosowania.

§ 21
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku lub na wniosek Fundatorów.
2.O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw Edukacji Narodowej.
3.Decyzje o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności
Fundatorów lub ich przedstawicieli i co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Majątek Fundacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Rady na rzecz działających w
RP organizacji o zbliżonych celach.

