STATUT FUNDACJI PAMIĘTAMY O OGRODACH
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Fundacja nosi nazwę "Pamiętamy o Ogrodach" zwana dalej Fundacją.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go
podlegać będzie ochronie prawnej.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 2
1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Art. 3
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji Art. 4
1. Celem działania Fundacji jest:
- promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polskiej, - nauka, edukacja, oświata i
wychowanie,
- działanie na rzecz wsparcia dla nauczycieli,
- ochrona zdrowia i środowiska,
- aktywizacja ludzi starszych,
- działalność charytatywna,
- organizowanie wolontariatu,
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- pomoc społeczna matkom samotnie wychowującym dzieci.
Art. 5
1. Fundacja realizuje swe cele:
1) w zakresie promowania kultury polskiej poprzez:
•
•
•
•
•

- prowadzenie strony internetowej,
- popularyzowanie osiągnięć kultury polskiej z położeniem nacisku na osiągnięcia
tłumaczy,
- zorganizowanie ośrodka dla tłumaczy literatury polskiej w Czarnolesie,
- organizowanie koncertów muzyki polskiej,
- wspieranie języka polskiego poprzez organizowanie kursów języka polskiego w
Czarnolesie dla cudzoziemców.
2) W zakresie nauki, edukacji i wychowania poprzez:

- organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych,
- organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży.
3) W zakresie działania na rzecz nauczycieli:
- organizowanie szkoleń dla nauczycieli.
4) W zakresie ochrony zdrowia i środowiska:
- prowadzenie kursów zdrowego gotowania,
- promowanie profilaktyki zdrowotnej poprzez kursy, pogadanki, artykuły na stronie
internetowej Fundacji.
5) W zakresie aktywizacji ludzi starszych:
- poprzez organizowanie klubów zdrowego życia.
6) W zakresie działalności charytatywnej poprzez:
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób ubogich, chorych lub innych, - organizowanie
kwest pieniężnych,
- organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą,
- pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
7) W zakresie organizowania wolontariatu poprzez:
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- współorganizowanie gali wolontariatu,
- organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w różnych środkach masowego
przekazu.
8) W zakresie pomocy społecznej matkom samotnie wychowującym dzieci poprzez: zorganizowanie domu samotnej matki,
- pomoc materialną i psychologiczną,
- organizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin niepełnych.
2. Fundacja realizuje swe cele opisane w Art. 4 także poprzez:
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, - współpracę z
podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
3. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego artykułu działalność wskazana w niniejszym
artykule prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak
odplatnie, jak i nieodpłatnie.
4. Ustala się, że działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) w zakresie realizacji przez te podmioty działań w
sferze zadań pożytku publicznego polegająca na udzieleniu tym podmiotom darowizn finansowych
lub rzeczowych na realizację działalności statutowej oraz udzieleniu tym podmiotom dotacji
celowych na realizację zadań statutowych, prowadzona jest wyłącznie nieodpłatnie.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji
Art. 6
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 4.000 złotych.
2. Majątek Fundacji mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, środki finansowe, papiery
wartościowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
3. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota
1.000 złotych.
Art. 7
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Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Art. 8
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych,
2) dotacji i subwencji osob prawnych,
3) dochodów ze zbiórek,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
6) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
7) odpisów z działalności gospodarczej darczyńców,
8) wpływów z działalności statutowej,
9) wpływów z majątku własnego,
10) dotacji rządowych,
11) wpływów z działalności gospodarczej Fundacji,
12) nawiązek sądowych,
13) innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych.
Art. 9
Dochody użyte z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Art. 10
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd 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.
Art. 11
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej
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lub łącznej, w wysokości równej, co najmniej 10.000 zł lub, gdy idzie o osoby zagraniczne, w
wysokości równej, co najmniej 10.000 zł według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu
uznania rachunku Fundacji, uzyskują, o ile wyrażają stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
Art. 12
Poza tytułem "Sponsora Fundacji" może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe
oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym a także jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej
Fundacji.
Rozdział IV - Działalność gospodarcza
Art. 13
1. Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji jest:
1. Sprzedaż detaliczna przez Internet (PKD - 47.91.Z),
2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD - 47.19.Z),
3. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(PKD - 47.99.Z),
4. Pozostałe drukowanie (PKD - 18.12.Z),
5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD - 58.19.Z),
6. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD - 18.20.Z)
7. Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe (PKD 55.20),
8. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.A),
9. Pozostała działalnośc usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych (PKD - 64.99.Z),
10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD - 68.20), 11.
Pozostałe drukowanie (PKD - 18.12.Z),
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12. Działalność produkcyjna (PKD 13.92.Z),
13. Malowanie obrazów (PKD 90.03.Z.).
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczy się na realizację określonych w Art. 4
Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.

4. Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie wyodrębnionej - przez zakłady i inne
jednostki organizacyjne zwane dalej "zakładami".
5. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia
działalności Fundacji powołać dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do
reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany dyrektor
działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.
6. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego wynikającej z postanowień Statutu.
Rozdział V - Organy Fundacji
Art. 14
Organami Fundacji są: - Zarząd Fundacji.
Art. 15
Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
Art. 16
Zarząd Fundacji składa się z 1-5 osób i jest powołany przez Fundatora w drodze uchwały na czas
nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
1. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Zgromadzenia
Fundatorów; reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego
składu, nie mniej jednak niż dwóch czlonków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos
Prezesa Fundacji.
3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.
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Art. 17
1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:
- Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie,
- dwaj inni członkowie Zarządu, lub członek Zarządu wspólnie z odpowiednio umocowanym
pełnomocnikiem.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba
upoważniona przez Zarząd.
3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub
pełnomocnik Fundacji.
Rozdział V - Zmiana Statutu Art. 18

1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez
zmianę Statutu Fundacji.
2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
Rozdział VI - Postanowienia końcowe
Art. 19
1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust. 1 podejmuje Fundator, po
zasięgnięciu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Art. 20
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego
majątku Fundacji.

