STATUT
FUNDACJI OGRÓD KREACJI
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Katarzyna Bartoszewicz, Tomasz Gruba, Barbara Pączkowska, Wojciech Wieconkowski (zwani
dalej: „Fundatorami”) ustanawiają dla realizacji celów społecznie użytecznych fundacje pod nazwą
FUNDACJA Ogród Kreacji zwaną w dalszej części Statutu Fundacją.
2. Fundacja działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 (zwaną dalej: „ustawą”) oraz na podstawie niniejszego
Statutu.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdynia.
2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw kultury.

Rozdział 2
Cel i zasady działania Fundacji
§ 3.
1. Celami Fundacji są w szczególności:
a) Działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie tradycyjnych, alternatywnych i
holistycznych metod leczniczych i terapeutycznych oraz metod rozwoju świadomości.
b) Oświata i edukacja w zakresie zagadnień dotyczących biosfery, permakultury,
ekologicznej świadomości, miejsca i roli człowieka w życiu planety, sposobów działania
i kierunków rozwoju dla zachowania i kultywacji życia na Ziemi.
c) Ochrona i restauracja środowiska naturalnego.
d) Wymiana i edukacja międzykulturowa oraz międzydyscyplinarna.
e) Działalność edukacyja w dziedzinie alternatywnych i ekologicznych technologii
budownictwa i pozyskiwania energii.
f) Działalność edukacyja w dziedzinie alternatywnych sposobów organizacji życia.
g) Uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności oraz współpraca z lokalnymi i
międzynarodowymi organizacjami edukacyjnymi, kulturowymi i oświatowymi, ochrony
środowiska i leśnictwa.

Strona 1 z 6

§ 4.
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) Organizacja konferencji, targów, seminariów naukowych, koncertów, festiwali, wystaw,
warsztatów artystyczno-kulturalnych oraz kampanii społecznych.
b) Organizacja warsztatów, konsultacji, doradztwa i sesji terapeutycznych w dziedzinie
profilaktyki zdrowotnej i holistycznych metod pracy.
c) Działalność wydawnicza i oświatowa w zakresie celów fundacji.
d) Organizacja wyjazdów szkoleniowych i badawczych.
e) Współpraca z instytucjami, szkołami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
w zakresie celów fundacji.
f) Promocja kultury i środowiska lokalnego.
g) Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych, oraz
organizacji nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbliżona z celami
Fundacji.
h) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
i) Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych.
j) Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji osób
społecznie wykluczonych, w tym organizowanie szkoleń, treningów i warsztatów.

Rozdział 3
Majątek i źródła finansowania
§ 5.
1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatora, tworzący fundusz
założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
2. Fundatorzy przeznaczają na majątek Fundacji (fundusz założycielski kwotę 2.200,00 zł (słownie:
dwa tysiące dwieście złotych), w tym na działalność gospodarczą kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych).
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji swoich
celów.
4. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) dotacji Fundatorów;
b) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
c) dotacji, datków i subwencji;
d) dochody z kwest, festiwali, konkursów i licytacji;
e) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych
przez Fundację przy udziale mediów lokalnych i ogólnokrajowych i/lub innych osób;
f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
g) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
h) operacji finansowych;
i) funduszy Unii Europejskiej;
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j) funduszy przekazanych przez sądy, jednostki administracji rządowej i samorządowej
(m.in. przyznane nawiązki lub świadczenia na cel społeczny);
k) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
§6
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji wg. uznania jej Zarządu.
§7
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział 4
Działalność Fundacji
§8
1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a także działalność
gospodarczą.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1. Działalność wydawnicza (PKD 22.1);
2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3);
3. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z);
4. Produkcja instrumentów muzycznych (PKD 32.20.Z );
5. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);
6. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z);
7. Transport kosmiczny (PKD 51.22.Z);
8. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (PKD 52 50 Z);
9. Hotele (PKD 55 10 Z);
10. Restauracje (PKD 55 30 A);
11. Placówki gastronomiczne pozostałe (PKD 55 30 B);
12. Stołówki (PKD 55 51 Z);
13. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD
55 52 Z);
14. Działalność związana z projekcją filmów ( PKD 59.14.Z);
15. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
16. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
17. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
18. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
19. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 63.99.Z);
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20. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z );
21. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ( PKD 71.12.Z);
22. Badania i analizy związane z jakością żywności ( PKD 71.20.A);
23. Pozostałe badania i analizy techniczne ( PKD 71.20.B);
24. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii ( PKD 72.11.Z);
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych ( PKD 72.19.Z);
26. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
( PKD 72.20.Z);
27. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 73 20
G);
28. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
29. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
30. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74 87 A);
31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
32. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
33. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
34. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
35. Edukacja (PKD 80);
36. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane (PKD 80 42 B);
37. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);
38. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
39. Opieka wychowawcza i społeczna (PKD 85 3);
40. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);
41. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
42. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);
43. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
44. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
45. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
46. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych ( PKD 90.02.Z);
47. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
48. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z );
49. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody PKD 91.04.Z);
50. Działalność związana z filmem i przemysłem wideo (PKD 92.1);
51. Działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.2);
52. Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała (PKD 92.3);
53. Działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92 51 B);
54. Działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92 72 Z);
55. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku
domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
56. Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (PKD 95.24.Z);
57. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);
58. Działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej(centra fitness) i
kulturystyce (PKD 93.13.Z.);
59. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
60. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
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2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację, bądź w
formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia i likwidacji, zasady
funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.
3. W zakresie prowadzonej działalności Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje
księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Rozdział 5
Organy i organizacja Fundacji
§ 9.
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może utworzyć Radę Fundacji.
3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Zarząd Fundacji podejmie
stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Fundatorzy podejmą stosowną
uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
6. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
7. Fundatorzy mogą pełnić funkcję w organach Fundacji i aktywnie uczestniczyć w realizacji jej
celów statutowych.
8. W przypadku gdy głosowanie dotyczy jednego z Fundatorów pełniącego funkcję w organach
Fundacji , to jest on wyłączony z głosowania nad daną uchwałą.

Rozdział 6
ZARZĄD FUNDACJI
§ 9.
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób i jest powoływany uchwałą Fundatorów na
kadencję 3 letnią. Powołując Zarząd Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu, który kieruje jego
pracą.
2. Członków Zarządu Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
3. W skład Zarządu Fundacji na obecną kadencję zostają powołani: Katarzyna Bartoszewicz,
Tomasz Gruba, Barbara Pączkowska Wojciech Wieconkowski.
4. Do reprezentowania Fundacji w sprawach do 30.000 zł upoważniony jest każdy członek Zarządu
Fundacji działający samodzielnie. Sprawy powyżej 30.000 zł wymagają zatwierdzenia przez Zarząd
Fundacji w obecności minimum trzech członków, większością głosów.
Strona 5 z 6

5. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w razie śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
tej funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

7. Każdy członek zarządu może zwoływać posiedzenia zarządu z dwutygodniowym wyprzedzeniem
- Podczas posiedzenia obecne muszą być przynajmniej 3 osoby. Uchwały podjęte podczas
posiedzenia Zarządu przy minimalnej ilości członków są podejmowane jednomyślnie, a przy
większej ilości członków większością głosów.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) ustalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych;
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków;
d) proponowanie struktury organizacyjnej Fundacji.
9. Decyzja o zatrudnieniu pracownika podlega głosowaniu podczas zebrania zarządu i jest
podejmowana w formie uchwały większością głosów.
10. Zarząd Fundacji może dokonać zmian Statutu Fundacji przy obecności wszystkich członków
zarządu fundacji, większością głosów.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 10.
1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona
likwidacji na podstawie uchwały Fundatorów.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz
szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
§ 11.
Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi albo
jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w Ustawie.
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