STATUT
Fundacji MadMoth Publishing

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja MadMoth Publishing”, zwana dalej „Fundacją”
została ustanowiona w roku 2015 przez: Pawła Leszczyńskiego Aktem Notarialnym sporządzonym
dnia 27.05.2015 w Kancelarii Notarialnej w Sokółkce, ulica Hugona Kołłątaja 21A, działa na
podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( tekst jednolity 1991r. Dz. U. nr 46,
poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Sidra.
2.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami RP.
§3
1. Fundacja ma osobowość prawną.
§4
1. Fundacja używa pieczęci z napisem “MadMoth Publishing”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§5
1.Fundacja może ustanowić odznaki, tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub
dla samej Fundacji.
§6.
1.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§7
1. Celem Fudnacji jest działalność oświatowo – edukacyjno – kulturalno – artystyczna.
2. W szczególności jest to promocja czytelnictwa, rozwój działalności artystycznej oraz promocja
twórczości zwłaszcza fantastycznej, komiksu i horroru ze szczególnym naciskiem na twórczość
lokalną mieszkańców gminy Sidra i województwa podlaskiego, a także promocja młodych twórców
i debiutantów w dziedzinie literatury fantastycznej;
§8
1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez: nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1) organizacja eventów promujących czytelnictwo i kulturalnych, organizacja festiwali, konwentów,
organizacja gier miejskich, spotkań tematycznych; spotkań z autorami; spotkań promocyjnych,
dyskusji panelowych, warsztatów artystycznych, konferencji, spektakli, happeningów, krajowych i
zagranicznych wyjazdów naukowych,
2) Działania na rzecz upowszechniania kultury słowa pisanego i promocja czytelnictwa
3) Prowadzenia warsztatów z zakresu promocji kultury, zwiększania kreatywności, wspierania
aktywności młodzieży w zakresie twórczości artystycznej,upowszechniania form kulturowych jako
rodzaj spędzenia wolnego czasu;
4) Wszelkich innych przedsięwzięć związanych z kulturą, pobudzających rozwój uczestnictwa i
aktywności w kulturze i edukacji kulturalnej zwłaszcza: upowszechnianie form kulturowych jako
rodzaju spędzenia wolnego czasu; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sportu; promocja i organizacja wolontariatu;
5) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą
poprzez realizację wspólnych projektów, programów i badań kulturalnych oraz naukowych,
6) współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
7) działalność edukacyjna, naukowa, wydawnicza, literacka, translatorska i artystyczna oraz
promocja takiej działalności;
8) udzielanie stypendiów i nagród pisarzom, grafikom i twórcom; udzielanie rezydencji dla pisarzy,
tłumaczy, wydawców i menadżerów literackich związanych z literaturą fantazy, horrorem;
9) skupianie wokół idei MadMoth Publishing osób zainteresowanych jej celami, w tym
przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i zagranicą.
10) inne działania zbieżne z podstawowymi celami Fundacji.
2. Oraz odpłatną działalność pożytku publicznego:
1) Wydawanie twórczości pisarzy i grafików, których działalność jest zbieżna z celami fundacji, w
szczególności zaś obiecujących debiutantów oraz talentów z województwa podlaskiego.
Przygotowywanie, wydawanie i sprzedaż publikacji – zwłaszcza literatura fantastyczna, horror,
komiks, literatura dla dzieci, publikacje wielojęzyczne – w tym edukacyjne,
2) przygotowanie, wydawnie i sprzedaż gier planszowych
3) działalność edukacyjna, naukowa, wydawnicza, literacka, translatorska i artystyczna oraz
promocja takiej działalności;
4) organizacja i realizacja kampanii promocyjnych i PR;
5) outsourcing usług oraz świadczenie usług w tym doradczych na rzecz partnerów o zbieżnym
profilu działalności i realizacja projektów partnerskich.
§9
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez ścisłą współpracę z zainteresowanymi osobami i

instytucjami.
2. Fundacja wspiera społeczność lokalną zainteresowaną organizacją i realizacją celów zbliżoną do
celów statutowych Fundacji.
Rozdział III
Majatek Fundacji
§10.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz wpływy uzyskiwane przez Fundację.
2. Fundusz założycielski Fundacji stanowi wkład wniesiony przez fundatora w kwocie łącznej 1500
zł.
§11.
1. Przychodami Fundacji są:
1) darowizny, spadki i zapisy,
2) dotacje oraz subwencje krajowe i zagraniczne osób oraz instytucji prawnych,
3) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, odsetki od papierów wartościowych,
4) dochody majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
5) zbiórki publiczne,
6) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§12.
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja składa oświadczenie woli o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwami inwentarza tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego
oświadczenia oczywistym jest, że masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe.
§13.
1. Fundacja gromadzi i dysponuje środkami dewizowymi zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
§14.
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
Rozdział IV.
Organy i Organizacja Fundacji
§ 15.
1.Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd.
2.Zarząd składa się z od 2 do 4 członków powoływanych przez istniejący zarząd. Pierwszy skład
zarządu powołuje Fundator.
3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.

4.Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i członków Zarządu.
5.Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
6.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku, w miarę potrzeb.
7.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka
Zarządu bądź Fundatora. W przypadkach gdy Prezes Zarządu nie może wykonywać swoich
obowiązków posiedzenia Zarządu zwołuje Wiceprezes Zarządu.
8. Członków Zarządu powołuje i odwołuje zarząd na drodze głosowania.
9. Poza wypadkiem wskazanym powyżej, członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą :
-złożenia rezygnacji,
-śmierci członka Zarządu.
10. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. W wypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu ma znaczenie
rozstrzygające.
11.Oświadczenia woli w tym w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składają prezes lub
jeden z członków Zarządu.
§ 16.
1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, w szczególności :
1) kieruje działalnością Fundacji;
2) reprezentuje ją na zewnątrz;
3)podejmuje decyzje w zakresie: działalności statutowej Fundacji, finansów Fundacji, zatrudniania
pracowników Fundacji, uchwalania programów i planów działania Fundacji, uchwalania rocznych
i perspektywicznych planów finansowych, przygotowania bilansów oraz sprawozdań z działalności
Fundacji, przyjmowania darowizn, zapisów i spadków, zmiany statutu, stwierdzenia stanu
likwidacji Fundacji.

Rozdział V.
Postanowienia Końcowe
§ 17.
1. Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.
2. Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmowane są przez Zarząd zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków. W wypadku równej ilości głosów, głos Prezesa
Zarządu ma znaczenie rozstrzygające

§ 18.
1. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje

Zarząd, w formie jednomyślnej uchwały.
§ 19.
1. Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie
przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te
przepisy.
§ 20.
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez odpowiedni Sąd Rejonowy.

