STATUT FUNDACJI OGRÓD KREACJI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Katarzyna Bartoszewicz, Tomasz Gruba, Barbara Pączkowska, Wojciech Wieconkowski
(zwani dalej: „Fundatorami”) ustanawiają dla realizacji celów społecznie użytecznych
fundację 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
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw kultury.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Celami Fundacji są w szczególności:
1.1. Działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie tradycyjnych, alternatywnych
i holistycznych metod leczniczych i terapeutycznych oraz metod rozwoju
świadomości.
1.2. 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.
1.3. Ochrona i restauracja środowiska naturalnego; ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
1.4. Wymiana i edukacja międzykulturowa oraz międzydyscyplinarna.
1.5. Działalność edukacyjna w dziedzinie alternatywnych i ekologicznych technologii
budownictwa i pozyskiwania energii.
1.6. Działalność edukacyjna w dziedzinie alternatywnych sposobów organizacji życia,
w tym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyka
i krajoznawstwo.
1.7. Uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności oraz współpraca z lokalnymi
i międzynarodowymi organizacjami edukacyjnymi, kulturowymi i oświatowymi,
ochrony środowiska i leśnictwa.
1.8. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
1.9. Ochrona i promocja zdrowia.
1.10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

1.11. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.
1.12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
1.13. Promocja i organizacja wolontariatu.
2. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w zakresie
wskazanym w pkt. 1.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.1. organizację konferencji, targów, seminariów naukowych, koncertów, festiwali,
wystaw, warsztatów artystyczno-kulturalnych oraz kampanii społecznych;
1.2. organizację warsztatów, konsultacji, doradztwa i sesji terapeutycznych w dziedzinie
profilaktyki zdrowotnej i holistycznych metod pracy;
1.3. działalność wydawniczą i oświatową w zakresie celów fundacji;
1.4. organizację wyjazdów szkoleniowych i badawczych;
1.5. współpracę z instytucjami, szkołami i innymi organizacjami krajowymi
i zagranicznymi w zakresie celów fundacji;
1.6. promocję kultury i środowiska lokalnego;
1.7. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych;
1.8. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji osób
społecznie wykluczonych, w tym organizowanie szkoleń, treningów i warsztatów.
2. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych, oraz
organizacji nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbliżona z celami
Fundacji.
§7
1. Fundacja może dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych w następującym zakresie:
1.1. Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z);
1.2. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
1.3. Produkcja lodów (PKD 10.52.Z);
1.4. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD
10.71.Z);
1.5. Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów
ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z);
1.6. Przetwórstwo herbaty i kawy (PKD 10.83.Z);
1.7. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
1.8. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z);
1.9. Produkcja instrumentów muzycznych (PKD 32.20.Z );
1.10. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.79.Z);
1.11. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z);
1.12. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10);
1.13. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);

1.14. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
1.15. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD
59.1);
1.16. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
1.17. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
1.18. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
1.19. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
1.20. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
1.21. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
1.22. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z );
1.23. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
1.24. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 72.19.Z);
1.25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
1.26. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
1.27. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
1.28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
1.29. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
1.30. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
1.31. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
1.32. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);
1.33. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
1.34. Edukacja (PKD 85);
1.35. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);
1.36. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
1.37. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
1.38. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
1.39. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
1.40. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
1.41. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
1.42. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
1.43. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
1.44. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody (PKD 91.04.Z);
1.45. Działalność bibliotek (PKD 91.01.A);
1.46. Działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z.);
1.47. Działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 93.19.Z);
1.48. Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (PKD 95.24.Z);
1.49. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);
1.50. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
1.51. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

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 III
Władze Fundacji
§8
Organami Fundacji są :
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji.
Zarząd Fundacji (dalej: „Zarząd”)
§9
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji wskazuje spośród powołanych członków Zarządu Prezesa Zarządu, który
kieruje jego pracami.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
4. Kadencja członków Zarządu jest bezterminowa.
5. Kadencja członka Zarządu może wygasnąć wskutek:
5.1. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych;
5.2. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji;
5.3. odwołania z funkcji przez Radę Fundacji.
6. Odwołanie z funkcji przez Radę Fundacji może być uzasadnione m.in.:
6.1. chorobą, ułomnością lub utratą sił - które powodują trwałą niezdolność do pełnienia tej
funkcji;
6.2. naruszaniem postanowień Statutu;
6.3. niewypełnianiem funkcji członka Zarządu, w tym nieuczestniczeniem w posiedzeniach
i pracach Zarządu.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zalecać im wykonanie
odpowiednich opracowań.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
9. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów głos
Prezesa jest decydujący.
10. Decyzja o zatrudnieniu pracownika oraz o powołaniu pełnomocnika podejmowana jest
przez Zarząd w formie uchwały, bezwzględną większością głosów wszystkich członków
Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Każdy członek Zarządu może zwołać jego posiedzenie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokolantem może być członek zarządu lub inna
osoba wskazana przez Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie

elektronicznej, przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji na odległość umożliwiających
rozpoznanie osób biorących udział w spotkaniu oraz umożliwiających przeprowadzenie
dyskusji i głosowania on-line.
12. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 10
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1.1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
1.2. reprezentacja Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
1.3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i prowadzenie gospodarki finansowej;
1.4. uchwalanie rocznych planów finansowych;
1.5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji
1.6. występowanie z wnioskami o dotację;
1.7. zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad ich wynagradzania;
1.8. nabywanie lub zbywanie majątku ruchomego, a za zgodą Rady Fundacji - majątku
nieruchomego;
1.9. określanie rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności;
1.10. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz
o ich tworzeniu;
1.11. dokonywanie za zgodą Rady Fundacji zmian w Statucie;
1.12. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji wraz z Radą Fundacji, w trybie
określonym w Rozdziale V Statutu
2. Do kompetencji Zarządu należy także podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie
przekazanych do kompetencji innych organów.
§ 11
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu
samodzielnie.
2. W przypadku zobowiązań, których wartość przekracza 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy
złotych), do ich zaciągnięcia upoważniony jest każdy członek Zarządu, działający za zgodą
Zarządu wyrażoną w uchwale. Natomiast jeżeli wartość zobowiązania przekracza
100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), do ich zaciągnięcia upoważnienia są dwaj członkowie
Zarządu, działający wspólnie i za uprzednią zgodą Rady Fundacji na jego zaciągnięcie,
wyrażoną w uchwale.
§ 12
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie. Decyzję
o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia podejmuje Rada Fundacji.
Rada Fundacji (dalej: Rada)
§ 13
1. Rada składa się z dwóch do pięciu członków.
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą
decyzją Rada.
3. Członkowie Rady Fundacji:

3.1. nie mogą być członkami Zarządu fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3.2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. W przypadku gdy członek Rady nie bierze udziału w posiedzeniach Rady lub jego
zachowanie godzi w dobre imię członka Rady albo pozostałych członków Rady, może on
zostać odwołany ze składu Rady.
5. Członka Rady mogą odwołać pozostali jej członkowie w głosowaniu tajnym.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe
funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
§ 15
Do zadań Rady należy:
1. nadzór nad działalnością Zarządu;
2. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
4. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielanie absolutorium nie ma wpływu na ich
roszczenia ze stosunków pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach
Regulaminu;
5. opiniowanie proponowanych zmian w Statucie, w trybie określonym w Rozdziale V Statutu.
6. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji wraz z Zarządem, w trybie określonym w
Rozdziale V Statutu.
§ 16
1. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów, na wniosek członka Rady. Decyzję o zwrocie podejmuje Zarząd na najbliższym
posiedzeniu po złożeniu wniosku.
2. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie, jednak w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw. Decyzję o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia podejmuje Zarząd.

Rozdział IV
Majątek Fundacji i gospodarka finansowa
§ 17
1. Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną, oraz działalność gospodarczą
dodatkową w stosunku do działalności statutowej, stosownie do treści § 7, a także posiadać
udziały w spółkach prawa handlowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Członkowie Zarządu mogą zasiadać w organach spółek prawa handlowego, w których
Fundacja posiada udziały.
§ 18

1. Źródłami majątku Fundacji są:
1. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
2. wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z własnej działalności, dochody
z majątku Fundacji, w tym zysk z tytułu posiadanych udziałów w spółkach prawa
handlowego, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
3. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Fundacji lub do których Fundacji posiada inny tytuł prawny;
4. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;
5. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dochód, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami, z statutowej działalności
odpłatnej i działalności gospodarczej Fundacji, w tym zysk z tytułu posiadanych udziałów
w spółkach prawa handlowego jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 19
1. W Fundacji zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy Fundacji 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywania składników majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
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;
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których właścicielami lub osobami
pełniącymi funkcje zarządcze są członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz
ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do podmiotów trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przekazania składników majątku Fundacji w celu wykonania
działalności statutowej.
§ 20
Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności wymaga wyodrębnienia tych form
działalności w taki sposób, aby możliwe było określenie przychodów i kosztów każdej z form tej
działalności, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami
o rachunkowości. Postanowienie powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie do działalności
pożytku publicznego, w przypadku jej organizacyjnego wyodrębnienia.

Rozdział V
Zmiana statutu i likwidacja Fundacji
§ 21
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów wszystkich
członków Zarządu, za zgodą Rady Fundacji wyrażoną w uchwale.

2. Zmiana Statutu musi zostać poprzedzona debatą na temat konieczności zmian, a projekt
zmian musi zostać doręczony wszystkim członkom Zarządu na 14 dni przed terminem
głosowania.
§ 22
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji wraz z Zarządem.
2. Dla swej ważności uchwała o likwidacji Fundacji wymaga większości 2/3 głosów wszystkich
członków Rady Fundacji i Zarządu decydujących łącznie.
3. Po podjęciu uchwały o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji powołuje likwidatora lub
likwidatorów.
4. Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu. Rada Fundacji może także powołać inne
osoby na stanowisko likwidatora.
5. W uchwale o rozwiązaniu Fundacji Rada i Zarząd mogą wskazać fundacje i stowarzyszenia,
mające podobne cele statutowe na rzecz których przekazane zostaną składniki majątku
Fundacji, jakie pozostaną po wypełnieniu jego zobowiązań.

