STATUT FUNDACJI
Musszelka

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą: Musszelka, zwana w dalszej części niniejszego Statutu „Fundacją”,
została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Deczkowską Notariusza w
Warszawie dnia 8 stycznia 2014 roku, co zostało zarejestrowane w Repertorium A pod
numerem 156/2014.
2. Fundacja została ustanowiona przez fundatorki Joannę Miś i Beatę Frankowską.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity
Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień niniejszego Statutu.
4. Fundację powołuje się na czas nieograniczony.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Milanówek.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w
kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
§3
Właściwym ministrem jest Minister Środowiska.
§4
Dla realizacji swoich celów Fundacja może:
1. Nawiązywać partnerstwa publiczno – prywatne w celu realizacji działań statutowych, w tym
partnerstwa międzynarodowe.
2. Określona w statucie działalność Fundacji może być prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
§6
Fundacja została powołana w celu:
1.Działania na rzecz Ziemi w duchu głębokiej ekologii, skierowane zwłaszcza do dzieci i
młodzieży.
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2.Propagowania zasad zrównoważonego rozwoju jako elementu edukacji ekologicznej.
3.Propagowania mądrości i tradycji rdzennych kultur z różnych części świata.
4.Upowszechniania postawy szacunku i tolerancji wobec odmienności i różnorodności
(biologicznej, społecznej, kulturowej).
5.Praktykowania sztuki opowiadania (storytelling) jako sposobu edukacji ekologicznej,
skierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży.
6.Inicjowania i wspierania przedsięwzięć służących budowaniu świadomości i postaw
ekologicznych w społeczności lokalnej.
§7
Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
1.Organizowanie:
a. działań wydawniczych, upowszechniających świadomość i postawy ekologiczne,
skierowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieży.
b. imprez kulturalnych, w tym: spektakli, widowisk narracyjnych, koncertów, spotkań
autorskich, targów książki, projekcji filmowych, festiwali, plenerów i pokazów.
c. kursów, szkoleń, warsztatów i innych form pracy edukacyjnej, z wykorzystaniem sztuki
opowiadania.
d. konkursów plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych, filmowych i fotograficznych.
e. wystaw i galerii dorobku twórczego artystów.
2. Współpracę z muzeami, galeriami, szkołami, ogniskami i zespołami artystycznymi oraz innymi
organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
3. Bezpośrednią współpracę z mediami: prasą, radiem i telewizją, oraz nowymi mediami.
4. Podejmowanie innych przedsięwzięć związanych z ich realizacją.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI
§9
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych oraz na koszty
działania Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowią:
1. fundusz założycielski w kwocie 1000 zł,
2. środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację
w czasie jej działania.
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§ 11
Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki,
subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§ 12
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji powołują Fundatorki.
§ 13
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 5 osób: prezesa, wiceprezesa i
członków Zarządu i jest powoływany na czas nieokreślony.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu Fundacji,
b) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka,
g) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§ 14
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równowagi głosów, decyduje
głos Prezesa Zarządu.
§ 16
Zarząd Fundacji:
a) reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie i połączenia Fundacji.
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§ 17
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji
samodzielnie.
§ 18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka
Zarządu bądź Fundatora.
3. O terminie posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych co najmniej 3 dni przed
planowanym posiedzeniem.
§ 19
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 20
1. Prezes jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
2. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Fundacji.
§21
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku
prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
§22
Fundatorki mogą powołać Radę Programową Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§23
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu jednogłośną uchwałą podejmują obie Fundatorki.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorki jednomyślną uchwałą.
§ 25
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1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec
wyczerpania się jej majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia odpowiedniego Ministra.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Zarządu na
rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
§ 26
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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