Wrocław, dnia 03.12.2014

STATUT FUNDACJI
Ogrody Twojego Sukcesu
Tekst jednolity
Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja „Ogrody Twojego Sukcesu”, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez:

Doradcy Euro Raport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Tomasza Durejko


Tomasz Durejko

zwaną dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w
Kancelarii Notarialnej Iwony Małczak, ul. Piłsudskiego 9/57 we Wrocławiu za Rep A
4885/2012, w dniu 11.12.2012 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kąty Wrocławskie.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celami Fundacji są:

a) wspieranie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
b) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
c) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
d) wspieranie inicjatyw lokalnych, środowiskowych w dziedzinie kultury;
e) wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego;
f) wspieranie nauki, kultury, edukacji, oświaty, wychowania;
g) wspieranie i organizacja działań na rzecz upowszechniania wiedzy i
świadomości prawnej;
h) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, wykluczenie
społeczne, niedostatek wiedzy prawniczej;
i) tworzenie i promocja programów, prowadzenie szkoleń, doradztwo mające na
celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
j) tworzenie i promocja programów, prowadzenie szkoleń, doradztwo mające na
celu pomoc rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz
wykluczonych społecznie w związku z niską świadomością prawną i
ekonomiczną;
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród
osób pozostających bez pracy, osób zagrożonych jej utratą, w szczególności
kobiet;
l) wspieranie działań na rzecz edukacji i aktywizacji ekonomicznej i prawnej, w
szczególności kobiet;
m) wspieranie i organizacja działań na rzecz edukacji osób starszych w zakresie
wiedzy prawnej i finansowej;
n) wspieranie i organizacja działań na rzecz edukacji w zakresie wiedzy prawnej
i finansowej, w szczególności w celu adaptacji w nowym miejscu
zamieszkania (kraju) obcokrajowców;
o) wzmacnianie przedsiębiorczości i wspieranie współpracy wśród kobiet;
p) wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy kobietami z różnych obszarów i
środowisk;
q) wzmacnianie/budowanie świadomości własnych zasobów możliwych do
wykorzystania w aktywności publicznej;
r) rozwijanie umiejętności budowania strategii stawiania i realizacji celów w
prowadzonej działalności w tym publicznej;
s) rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
t) rozwijanie umiejętności asertywnych w relacjach z ludźmi.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli.
Działanie na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie.

3.
4.
5.
6.

Działalność edukacyjną, wydawniczą.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Organizacji seminariów edukacyjnych, debat i szkoleń w dziedzinie nauk
ekonomicznych, prawnych, humanistycznych i społecznych.
Organizacji kampanii społecznych w wyżej wymienionym zakresie.
§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
§9
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy
złotych) z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) Sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.61.Z);
b) Sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
c) Wydawania książek (PKD 58.11.z);
d) Wydawania gazet (PKD 58.13.Z);
e) Wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
f) Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
g) Działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z);
h) Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20.Z);
i) Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);
j) Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.Z);
k) Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
l) Działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

m) Działalności pozostałych pozaszkolnych form edukacji,
sklasyfikowanych (PKD 85.59.B);
n) Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z).

gdzie

indziej

nie

§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku Fundacji;
5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacje.
§ 13
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 jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji
§ 14
1. Władzami Fundacji jest:
a) Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych
przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
Fundatorów.
§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

3.
4.
5.
6.

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji;
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów;
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie w przypadku Zarządu wieloosobowego lub Prezes Fundacji
samodzielne w przypadku Zarządu jednoosobowego.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji
również w przypadku Zarządu wieloosobowego.

Zmiana Statutu
§ 18
Zmian w statucie dokonują Fundatorzy Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla
realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną Fundacją
§ 19
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 mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.
§ 20
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Fundatorów.

Likwidacja Fundacji
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 22
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
§ 23
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.
***
Fundatorzy w ramach przysługujących im uprawnień powołują niniejszym jednoosobowy
Zarząd Fundacji Ogrody Twojego Sukcesu w osobie:
1)
Hanny Grendel Wielisiej

Tekst jednolity ustalono w oparciu o:
tekst pierwotny – statut z dnia 11.12.2010 r.
uchwała Fundatorów o zmianie statutu z dnia 04.01.2013 r.
uchwała Fundatorów o zmianie statutu z dnia 03.12.2013 r.

data i podpis Prezesa Zarządu

