
Statut Fundacji „MARTEL”

(tekst jednolity)

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „MARTEL” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:

 Stanisław Jędrysiak, syn Romana i Feliksy, zamieszkały w Kaliszu ul. Godebskiego 21
legitymujący się dowodem osobistym nr AVN323916

zwanym  dalej  Fundatorem,  aktem  notarialnym  Repertorium  A.  Numer  10009/2019
sporządzonym przez notariusza Kancelaria  Notarialna Ewa Bladowska-Duda Maciej  Duda
spółka cywilna, ul. Przechodnia 6/2, 62-800 Kalisz 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kalisz.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3. Terenem działania fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, 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 ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 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

Misja, cele, zadania Fundacji

§ 6

Celami działania Fundacji są:

1. Promocja czytelnictwa i ułatwianie dostępu do książki wśród dzieci i młodzieży.

2. Realizacja  kampanii  społecznych  w  zakresie  edukacji  dzieci  i  młodzieży,  szczególnie  w
dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i promocji wolontariatu.

3. Edukacja literacka i artystyczna dzieci i młodzieży.
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4. Wspieranie twórczości literackiej i artystycznej dzieci i młodzieży.

5. Wspieranie Polonii w organizowaniu szkół i prowadzeniu zajęć edukacyjnych.

6. Promocja polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej w świecie.

7. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w krajach rozwijających się.

8. Wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży.

9. Realizacja  projektów  badawczych,  organizacja  konferencji  oraz  kampanii  poświęconych
wychowaniu i edukacji.

10. Kształtowanie i propagowanie postaw proekologicznych. 

11. Propagowanie  pozytywnych  wzorców  zachowań,  wartości  patriotycznych  i  postaw
obywatelskich. 

12. Działalność  wspomagająca  technicznie,  szkoleniowo,  informacyjnie  lub  finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w § 7 pkt. 1 – 20 Statutu.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę ze spółką Wydawnictwo MARTEL sp. z o.o.

2. Wspieranie dzieci i młodzieży w poznawaniu świata, nabywaniu kompetencji społecznych i
wprowadzaniu pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. 

3. Przygotowywanie  i  realizowanie  programów i  projektów,  szczególnie  dotyczących dzieci,
młodzieży i seniorów.

4. Organizowanie  spotkań,  seminariów,  konferencji,  sympozjów,  odczytów,  szkoleń,
warsztatów, konkursów, przeglądów, praktyk staży zawodowych i innych imprez naukowych,
oświatowych, kulturalnych.

5. Działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową. Promowanie,
upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

6. Współpracę  z  organami  administracji  państwowej  i  samorządowej,  stowarzyszeniami,
fundacjami  i  innymi  pokrewnymi  organizacjami  społecznymi,  ośrodkami  naukowymi,
placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i
prawnymi w kraju i  za granicą oraz wspieranie działalności  podmiotów realizujących cele
zbieżne z celami Fundacji.

7. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.

8. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem czytelnictwa i edukacją dzieci. 

9. Organizowanie, wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz organizacja
imprez o charakterze kulturalno-poznawczym.

10. Gromadzenie funduszy na realizację działań statutowych Fundacji.

11. Finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych.

12. Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

13. Organizowanie  lub  inicjowanie  zjazdów,  konferencji,  dyskusji  publicznych  i  wycieczek
związanych z celami Fundacji. 

14. Ogłaszanie  lub  inicjowanie  wszelkiego  rodzaju  odczytów,  zjazdów,  spotkań  autorskich,
imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Fundacji.
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15. Informowanie  opinii  publicznej  o  podejmowanych  działaniach  i  ich  wynikach  za
pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.

16. Tworzenie  płaszczyzny  wymiany  informacji,  wiedzy  i  doświadczeń  pomiędzy  osobami  i
instytucjami zainteresowanymi wspieraniem celów Fundacji.

17. Organizowanie  wydarzeń  (imprezy  masowe,  wydarzenia  sportowo-rekreacyjne,  koncerty,
wernisaże, aukcje, festyny, festiwale), akcji tematycznych, happeningów, a także inicjowanie i
organizowanie  ogólnopolskich  kampanii  społeczno-  edukacyjnych  w  środkach  masowego
przekazu  tj:  prasa,  radio,  telewizja,  internet  -  w  postaci  spotów  telewizyjnych,  kampanii
billboardowych, spotów radiowych, audycji telewizyjnych i radiowych, banerów, plakatów i
innych materiałów audio-wizualnych oraz identyfikacyjnych włącznie.

18. Wydawanie  wszelkiego rodzaju  książek,  ulotek,  broszur,  albumów i  map tematycznych o
charakterze  edukacyjnym  i  dystrybucję  tych  materiałów  w  placówkach  oświatowych,
kulturalnych, samorządowych oraz punktach sprzedaży bezpośredniej. 

19. Obejmowanie  patronatu  honorowego,  mecenatu  oraz  partnerstwa  Fundacji  nad  wszelkimi
akcjami, inicjatywami, kampaniami, programami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi;

20. Prowadzenie innych działań zgodnych z celami Fundacji.

§ 8

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

a. PKD  85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

b. PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza.

c. PKD 91.01.A - Działalność bibliotek.

2. Działalność określona w ust. 1 powyżej jest nieodpłatna.

3. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  w  rozmiarach  służących  realizacji  jej
celów w zakresie:

a. PKD 47.61.Z - Sprzedaż  detaliczna  książek  prowadzona  w  wyspecjalizowanych
sklepach;

b. PKD 47.62.Z - Sprzedaż  detaliczna  gazet  i  artykułów  piśmiennych  prowadzona  w
wyspecjalizowanych sklepach;

c. PKD 47.79.Z - Sprzedaż  detaliczna  artykułów  używanych  prowadzona  w
wyspecjalizowanych sklepach;

d. PKD 47.89.Z - Sprzedaż  detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na  straganach i
targowiskach;

e. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet;

f. PKD 47.99.Z - Pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  poza  siecią  sklepową
straganami i targowiskami;

g. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek;

h. PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji;

i. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

j. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

k. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

l. 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
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m. 94.99.Z  -  Działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich  gdzie  indziej
niesklasyfikowanych;

n. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;

o. 73.11.Z - Dział agencji reklamowych;

p. 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i
telewizji;

q. 73.12.B  -  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w  mediach
drukowanych;

r. 73.12.C  -  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w  mediach
elektronicznych (internet);

s. 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach;

t. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji  stanowi fundusz założycielski w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych)
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości  i inne aktywa nabyte przez Fundację w
toku jej działania.

2. Wartość  środków  majątkowych  Fundacji  przeznaczonych  na  prowadzoną  przez  nią
działalność gospodarczą wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

§ 10

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku Fundacji,

e. odsetek bankowych,

f. odpłatnej działalności pożytku publicznego,

g. wpłat środków pieniężnych przez Fundatora

h. środków publicznych

i. kwot  odpowiadających  części  podatku  należnego  od  danego  podatnika  przekazanych
Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w przepisach prawa
podatkowego; 

j. działalności gospodarczej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową będącą działalnością pożytku publicznego.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
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Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Członkiem Zarządu może być również Fundator.

3. Fundacja może mieć organ pod nazwą Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Członkiem Zarządu Fundacji może być wyłącznie osoba fizyczna, która nie została skazana
prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub
przestępstwo skarbowe.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt. 4,

c. śmierci członka Zarządu.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.

7. Prawo powołania i odwołania członków Zarządu Fundacji posiada w każdym czasie Fundator.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

b. sporządzanie planów pracy i budżetu;

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

e. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

f. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę Statutu;

g. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie z inną fundacją;

h. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.

3. Zarząd  co  roku  zobowiązany  jest  przedkładać  Radzie  Fundacji  roczne  sprawozdanie  z
działalności Fundacji.

4. Prawo powołania i odwołania członków Zarządu posiada w każdym czasie Fundator. 

§ 14
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1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a
w  przypadku  braku  takiej  możliwości  listem  poleconym  na  co  najmniej  3  dni  przed
planowanym spotkaniem.

2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

3. Zarząd  podejmuje  decyzje  za  pomocą  uchwał  zwykłą  większością  osób,  jeśli  dalsze
postanowienia  Statutu  nie  stanowią  inaczej.  W  przypadku  równego  rozłożenia  głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może każdy
członek Zarządu samodzielnie.

2. W  przypadku,  gdy  Zarząd  składa  się  z  co  najmniej  dwóch  członków,  w  sprawach
majątkowych  powyżej  kwoty  10.000  zł  wymagany  jest  podpis  dwóch  członków Zarządu
działających łącznie.

§ 16

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie.

2. Wysokość oraz formę miesięcznego wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu
Fundacji ustala i zatwierdza Fundator. 

3. Kwestie  związane  z  przysługującymi  prawami,  wynagrodzeniem,  obowiązkami,
uprawnieniami oraz kompetencjami  poszczególnych Członków Zarządu Fundacji,  powinny
być ujęte w umowie.

Rada Fundacji

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Radę oraz członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.

4. Członkiem Rady Fundacji może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

a. nie jest członkiem Zarządu Fundacji ani nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, we
wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości
służbowej,

b. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 4,

c. śmierci członka.

6. 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 Fundacji.
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7. Prawo powołania i odwołania członków Rady Fundacji posiada w każdym czasie Fundator. 

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,

3. zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  Zarządu  z  działalności  oraz  udzielanie  Zarządowi
absolutorium,

4. powoływanie  i  odwoływanie  członków  Zarządu  w  tym  Prezesa  i  Wiceprezesa  Zarządu,
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.

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. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

8. W sytuacji braku ustanowienia Rady Fundacji jej kompetencje wykonuje Fundator.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 20

1. Zabrania  się  wykorzystywania  majątku  i  środków  Fundacji  do  udzielania  pożyczek  lub
zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji  w stosunku do członków jej  organów lub
pracowników  oraz  osób,  z  którymi  członkowie  organów  oraz  pracownicy  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.

2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, o których mowa w pkt. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Rada Fundacji może w szczególności
dokonać zmiany celów fundacji w trybie określonym w zdaniu poprzedzającym.

§ 22
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1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie  może nastąpić,  jeżeli  w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

3. W  sprawach  połączenia  z  inną  fundacją  decyzję  podejmuje  Rada  Fundacji,  bezwzględną
większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do
głosowania.

§ 23

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

2. Decyzję o likwidacji Fundacji w każdym czasie może podjąć Fundator.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.

4. Decyzję  o  likwidacji  podejmuje  Zarząd  Fundacji,  bezwzględną  większością  głosów,  przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w trybie jawnym.

5. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

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