Statut Fundacji JMP

Kraków, dnia 15 października 2018 r.
STATUT
FUNDACJI JMP - INSPIRACJE W EDUKACJI
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA JMP – INSPIRACJE W EDUKACJI, została powołana do życia przy
Grupie JMP. Fundacja może używać nazwy w skrócie Fundacja JMP. Fundacja została ustanowiona
przez: Magdalenę Majorczyk zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Jana Holochera w kancelarii notarialnej w Krakowie ul. Krakowska 49/4 w dniu 04 lutego
2015 r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. Ministrem nadzorującym fundację
jest Minister Edukacji Narodowej.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w
zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach oświatowych, edukacyjnych i
kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych
technologii w obszarze edukacyjnym.
2. Fundacja JMP pragnie wspomagać proces dydaktyczno - wychowawczy szkół na terenie całej Polski,
służyć potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli oraz wspierać ich w pracy merytorycznej
poprzez organizację spotkań metodycznych i szkoleniowych. Naszą misją jest budowanie świadomości
edukacji medialnej poprzez kształtowanie cyfrowych kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Propagujemy wykorzystanie IT w edukacji i zarządzaniu oświatą.
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez:
a. organizowanie i finansowanie szkoleń;
b. zakup sprzętu, tworzenie oprogramowania oraz zasobów edukacyjnych;
c. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i
młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w
szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych w kraju i za granicą;
d. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie opracowań, poradników,
podręczników, skryptów, scenariuszy lekcji, filmów edukacyjnych, nagrań, gier, etc., także w formie
audiobooków i w formatach przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
e. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w zakresie
wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk społecznych;
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finansowanie i dofinansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży szczególnie
uzdolnionych;
g. popularyzację osiągnięć dzieci i młodzieży;
h. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
i. monitorowanie działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących środki
publiczne;
j. współpraca z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi, w szczególności z
mediami, władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi;
k. inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych dotyczących celów
statutowych Fundacji;
l. przyznawanie honorowych nagród, odznak i wyróżnień;
m. w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi powodowanie wszczęcia postępowań
i reprezentowanie jednostki przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi,
administracyjnymi i społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze
przedstawiciela społecznego oraz podejmowanie innych działań prawnych.
n. prowadzenie Klubokawiarni;
o. organizowanie Festiwali Innowacyjnej Edukacji
p. prowadzenie statutowej działalności Przedsiębiorstwa Społecznego o nazwie Multikreatywna
Fabryka
q. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach
przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
f.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej
celami.
Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał, na który składają się środki finansowe określone w akcie
założycielskim ustanawiającym Fundację, a także ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa
majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają łącznie kwotę 2,000.00 zł (słownie: dwa tysiące
00/100 zł) zwaną funduszem założycielskim, w tym kwotę 1.000.00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100
zł) na działalność gospodarczą służącą realizacji celów Fundacji
§ 10
1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych;
2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe
poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
3. odsetki bankowe;
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.
5. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 11
1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej
funkcjonowania.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia przez Zarząd jest
oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
3. Zabrania się:
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a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z jej celu statutowego;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 12
Fundacja działa w sferze pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości, jak również działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych.
W powyższym zakresie Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
Ponadto fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów,
wskazanych w niniejszym statucie, tj:
1. organizowanie szkoleń;
2. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie opracowań, poradników,
podręczników, skryptów, scenariuszy lekcji, filmów edukacyjnych, nagrań, gier, etc., także w formie
audiobooków i w formatach przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
3. prowadzenie Klubokawiarni;
4. organizowanie Festiwali Innowacyjnej Edukacji.
5. prowadzenie statutowej działalności Przedsiębiorstwa Społecznego o nazwie Multikreatywna
Fabryka.
a. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Społecznego jest:
56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z

Wydawanie książek

58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

84.12.Z

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

63.12.Z

Działalność portali internetowych

85.59.A

Nauka języków obcych

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
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62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów

85.10.Z

Placówki wychowania przedszkolnego
Organy Fundacji

§ 13
1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży.
Zarząd Fundacji.
§ 14
Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na czas
nieoznaczony. W sytuacji utraty zdolności powoływania zarządu przez Fundatora następnych członków
zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla uzupełnienia składu zarządu,
mogą powołać uchwałą pozostali członkowie zarządu.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów i innych uchwał w sprawach dotyczących Fundacji;
c) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach w tym o zmianie statutu oraz likwidacji Fundacji
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.
2. Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd.
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub podjęcia uchwały Zarządu o likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje Zarząd,
w formie jednomyślnej uchwały. Uchwała, o której mowa w pkt 2, określa równocześnie przeznaczenie
pozostałego po likwidacji majątku Fundacji.
§ 18
Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za
rok ubiegły.
§ 19
Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
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