Statut
Fundacja
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Zaczarowany Ogród, zwana dalej Fundacją została
ustanowiona dnia 02.03.2020 r. przez Angelikę Annę Haponik i Agnieszkę Cieślewicz
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariolę Ewę
Lachowicz w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ratuszowej 6 w Mrągowie.
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 40 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku poz. 1817 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Olsztynie.
3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
5. Fundację powołano na czas nieokreślony.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Właściwy do Spraw Zabezpieczenia
Społecznego.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko mazurskie.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
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1. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa.
2. Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.
3. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać znaku graficznego, który będzie ją identyfikował.
5. Fundacja używa pieczęci z jej danymi identyfikacyjnymi.
6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celami Fundacji są:
-

-

stworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci - opieka dzienna dla dzieci od 24
(dwudziestego czwartego) tygodnia życia do 4 (czterech) lat - Klubu malucha,
organizowanie zajęć i imprez tematycznych dla dzieci do 7 (siódmego) roku życia
oraz ich rodziców,
współpraca z lokalnym Domem Seniora, jako forma integracji międzypokoleniowej,
troska o rozwój umysłowy dzieci, rozwijanie mowy oraz zapoznanie z otaczającą
przyrodą,
aktywizacja zawodowa osób społecznie wykluczonych z rynku pracy,
propagowanie idei Rodzicielstwa Bliskości, która pozwala na zbudowanie bliskiej
więzi z dzieckiem oraz lepszych relacji w rodzinie,
promowanie i edukacja Douli jako wsparcie nie medyczne przed, w trakcie i po
porodzie,
promowanie i edukacja z zakresu noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich,
promowanie zajęć marki Sensoplastyka, metody Marii Montessori, metody BLW
(Bobas Lubi Wybór) oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
propagowanie karmienia piersią, które jest najzdrowszą oraz naturalna metodą
żywienia niemowląt i małych dzieci oraz rozszerzanie diety dziecka po 6 (szóstym)
miesiącu życia zgodnie z WHO,
wspieranie różnorodności form aktywności społecznych,
inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego,
tworzenie miejsc i grup lokalnych osób, które są zainteresowanie tematyką
Rodzicielstwa Bliskości, Montessori, BLW i tym podobne,
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-

wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci za pomocą zajęć ruchowych przy
muzyce, zajęć z gimnastyki oraz gier i zabaw,
propagowanie idei fair play, zdrowego stylu życia i ekologii,
wspieranie aktywności fizycznej kobiet w ciąży,
rozwijanie wyobraźni poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej,
opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie.
§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-

-

-

realizowanie dziennej opieki w formie dziennych opiekunów dla dzieci od 24
tygodnia do 4 roku życia,
organizowanie zajęć, spotkań, warsztatów, szkoleń, pikników rodzinnych zarówno dla
dzieci, jak i rodziców,
stworzenie wypożyczalni chust oraz książek o tematyce szeroko pojętego
Rodzicielstwa Bliskości oraz innych kwestiach wpisujących się w tematykę bliskości,
rozwoju dzieci, porozumienia bez przemocy itp.,
tworzenie wspólnoty mam, które mają podobne poglądy aby mogły wymieniać się
doświadczeniami i wspierać w trudnych momentach wychowawczych,
organizowanie opieki, pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych,
tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie,
matek wracających do pracy.
organizacja warsztatów, spotkań kół naukowych, wykładów o tematyce Rodzicielstwa
bliskości, metody Marii Montessori, BLW, ekologii, douli, chustonoszenia,
aktywizacji Seniorów,
współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządowymi,
instytucjami państwowymi i innymi podmiotami w egzekwowaniu obowiązującego
prawa.
§6

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
§7
1. C
 ele i zasady funkcjonowania Fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego:
a) Fundacja działa jako podmiot wyodrębniony pod względem organizacyjnym i
rachunkowym,
b) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
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c) Fundacja zatrudnia co najmniej 3 osoby bezrobotne lub osoby z
niepełnosprawnościami lub osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
-W odniesieniu do pozostałych osób zatrudnianych przez fundację co najmniej 50%
stanowią osoby bezrobotne lub osoby z niepełnosprawnościami lub osoby, o których
mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
d) Fundacja realizuje swoje działanie w obszarze wykluczenia społecznego i zwalczania
ubóstwa,
e) Fundacja nie dystrybuuje nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców,
akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza ją na wzmocnienie potencjału
przedsiębiorstwa jako kapitału niepodzielnego oraz w określonej części na
reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa,
f) Fundacja posiada demokratyczną strukturę zarządzania opartą na współzarządzaniu,
g) Wynagrodzenia kadry zarządzającej jest ograniczone limitami tj. nie przekracza
wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 (dwóch tysięcy stu
złotych) w ramach którego poszczególni Fundatorzy wnoszą:
- Agnieszka Cieślewicz - kwotę 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) gotówką oraz
kwotę 500,00 (pięćset złotych) w postaci zabawek oraz przedmiotów służących
wyposażeniu punktu opieki dziennej,
- Angelika Anna Haponik - kwotę 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) gotówką oraz
kwotę 500,00 (pięćset złotych) w postaci zabawek oraz przedmiotów służących
wyposażeniu punktu opieki dziennej.
§9
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji od osób prawnych oraz darowizn od osób fizycznych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
6) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd,
7) pożyczek.
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2. Fundacja zobowiązuje się uwzględnić życzenia ofiarodawców, co do przeznaczenia
przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do Fundatorów, Członków Zarządu, Członków Rady Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, Członkowie Zarządu, Członkowie Rady
Fundacji 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) przekazywanie ich majątku na rzecz Fundatorów, Członków Zarządu, Członków
Rady Fundacji lub pracowników Fundacji 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) wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorów, Członków Zarządu, Członków Rady
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy,
Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
-

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
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-

85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

Kwota 1000 zł jest przeznaczona na działalność gospodarczą, prowadzenie punktu opieki
dziennej, wyposażenie oraz dostosowanie tego punktu do wymogów bezpieczeństwa.

Władze Fundacji
§ 11
1. Organami Fundacji mogą być:
1) Rada Fundacji, zwana dalej “Radą”,
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej “Zarządem”,
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
4. Dla obsługi Fundacji Zarząd może utworzyć biuro Fundacji określając jego organizację i
zakres czynności.
Rada Fundacji
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.

6

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 13
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. W zaproszeniu należy określić dzień, godzinę i miejsce posiedzenia Rady oraz
szczegółowy porządek obrad.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały lub podjąć
decyzji, chyba że cała Rada jest reprezentowana na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały lub podjęcia decyzji.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć pomimo braku formalnego zwołania Rady, jeżeli
wszyscy jej członkowie są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć Zarząd lub jego przedstawiciel.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
8. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
9. W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Zarządu, Przewodniczącego Rady lub co
najmniej trzech Członków Rady, Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
10. W trybie obiegowym uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy udziale
wszystkich uprawnionych Członków Rady.
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11. Termin wyznaczony Członkom Rady na zajęcie stanowiska w trybie obiegowym nie
może być krótszy niż siedem dni.
12. W trybie obiegowym nie mogą być rozpatrywane sprawy personalne, a w szczególności
powoływanie i odwoływanie członków organów Fundacji, a także uchwalana zmiana Statutu
i rozwiązywanie Fundacji.
§ 14
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i członków Zarządu i ustalenie ich
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielaniu
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 15
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności fundacji,
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 16
Statut Fundacji zostanie napisany i uchwalony przez Fundatorów.
Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, powoływanych przez Radę Fundacji na
trzyletnią kadencję.
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2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
1) złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Rady Fundacji,
2) śmierci
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w drodze
uchwały Rady Fundacji przed upływem kadencji.
6. Członkami Rady oraz Prezesem Zarządu mogą być Fundatorzy.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)

Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
Uchwalanie regulaminów,
Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
5) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków. O posiedzeniu muszą być powiadomieni
wszyscy członkowie Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ramach potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Do powołania pełnomocnika wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
Do odwołania pełnomocnictwa wystarczy decyzja jednego członka Zarządu wyrażona na
piśmie.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
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§ 19
Sposób reprezentacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składać może każdy członek Zarządu
samodzielnie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem jakichkolwiek zobowiązań majątkowych
oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu.
3. W sprawach związanych z prowadzeniem konta Fundacji, podejmowaniem
jakichkolwiek decyzji związanych z majątkiem Fundacji, wypłacaniem pieniędzy z
konta Fundacji oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu.
Postanowienia końcowe
§ 20
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć
celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.
2. Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich
realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji na wniosek
Zarządu Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidacja fundacji
§ 23
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 24
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w
drodze jednomyślnej uchwały.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
10

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Właściwego do Spraw
Zabezpieczenia Społecznego.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w Statucie.
§ 26
Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

------------------------------------------------------------------------------------------
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