
STATUT 

 
§1  

Fundacja pod nazwą: Ogród Żyrafy (zwana dalej: Fundacją) została ustanowiona w 2018 r. przez  
Dorotę Zaród (zwaną dalej: Fundatorem) aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem. 
 

§2  
1. Fundacja działa pod nazwą: Ogród Żyrafy.    
2. Fundacja działa w szczególności na podstawie:  
a) ustawy o fundacjach; 
b) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
c) postanowień niniejszego Statutu.  
3. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§3  
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§4  
Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnów. 
 

§5  
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
 

§6  
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
 

§7  
Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne a także tworzyć i przystępować do 
spółek, fundacji, stowarzyszeń i zrzeszeń. 
 

§8  
1. Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Ogród Żyrafy” lub „Ogród Żyrafy” oraz 
wyróżniającego ją znaku graficznego.  
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce. 
 

§9  
Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi 
i innymi instytucjami. 
 

§10  
Fundacja może ustanawiać wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, jak 
również jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji. 
 

§11  
Misją Fundacji jest upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego 
służącego zrównoważonemu rozwojowi dzieci i dorosłych poprzez działalność oświatową, edukacyjną, 
naukową, informacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, charytatywną oraz działalność z 
zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej. 
 

§12  
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju, edukacji, twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych w atmosferze szacunku i równych praw, realizowane poprzez działania na rzecz: 
1. nauki, oświaty i wychowania, 
2. rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i upowszechniania praw dziecka, 
3. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
4. krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego, 
6. działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, 
7. działalności wspierającej rozwój wynalazczości i innowacyjności,



8. ochrony i promocji zdrowia, 
9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
11. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
12. rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
13. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
14. działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
15. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,  
16. działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,  
17. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
18. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
19. promocji i organizacji wolontariatu. 
 

§13  
Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:  
1. Działanie na rzecz wspierania i rozwoju kultury, nauki, edukacji i wychowania poprzez:  
 upowszechnianie wolnej edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w 
społeczności równych praw i wzajemnego szacunku,  
 zakładanie placówek edukacyjnych a w szczególności ośrodka edukacyjno – 
warsztatowego, miejsca spotkań dzieci, młodzieży, opiekunów, rodziców i wychowawców,  
 działania na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacenia bazy lokalowej oraz rzeczowej 
zakładanych placówek,  
 wspieranie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówek edukacyjnych,  
 prowadzenie edukacji pozaszkolnej,  
 organizacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,  
 działania wspierające szeroko rozumianą edukację dzieci, opiekunów i pedagogów,  
 działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci,  
 realizacja akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców,  
 działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,  
 upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji,  
 działania wspierające podnoszenie poziomu świadomości w zakresie edukacji przyrodniczej i 
ekologicznej, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  
 działania mające na celu wdrażanie alternatywnych rozwiązań przyczyniających się do 
zwiększenia żywotności naturalnych ekosystemów oraz wykorzystania naturalnych surowców,  
 udostępnianie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy o nowatorskich sposobach nauczania, 
nowoczesnych technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych oraz nowoczesnych środkach przekazu 
kultury, nauki i sztuki,  
 organizacja i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej,  
 organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, 
wycieczek, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o 
kulturze i nauce polskiej i obcej, aspektów edukacji, wychowania dzieci oraz kultury, edukacji i 
kształcenia rodziców,  
 poznawanie tradycji, historii własnego regionu, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, promocja Rzeczypospolitej za granicą,  
 działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr narodowych, 
 działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia, odżywiania, ochrony zdrowia,  
 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,  
 współpracę międzynarodową, międzysektorową, lokalną na rzecz rozwoju demokracji, edukacji, 
nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia,  
 tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych, 
sportowych i turystycznych adresowanych do dzieci i rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z 
nimi związanych,  
 redagowanie i wydawanie publikacji i materiałów szkoleniowych i informacyjnych,  
 rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych,  
 tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie),  
 organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych na cele Fundacji,  
 działalność charytatywną,



 promocję i organizacja wolontariatu,  
 współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i  
lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i 
fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji.  
2. Działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez:  
 realizację akcji społecznych, szkoleń, warsztatów, spotkań mających na celu promocję 

zdrowego stylu życia,  
 organizację warsztatów, szkoleń, pokazów mających na celu promocję zdrowego odżywiania,  
 organizację szkoleń warsztatów, spotkań, wykładów dotyczących działań skoncentrowanych 

na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,  
 organizację pomocy psychologicznej, terapeutycznej i coachingowej dla rodziców, 

opiekunów, wychowawców oraz dla dzieci i młodzieży ,  
 współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i 

lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi 
i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji.  

3. Działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez:  
 zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu,  
 upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji,  
 organizację prowadzenie kół sportowych, kół kultury i kół krzewienia rozwoju regionalnego,  
 współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i 

lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i 
fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji.  

5. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego wymienioną w punktach 1-4.  
6. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji  
państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 
 

§14  
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji 
2. W Fundacji może być powołana Rada Programowa.  
3. Fundator może powołać Radę Fundacji oraz odwoływać całą Radę lub poszczególnych jej członków. W 
przypadku powołania Rady, wszystkie kompetencje Fundatora przechodzą na Radę. Nie dotyczy to 
kompetencji powoływania i odwoływania Rady i poszczególnych jej członków oraz wnioskowania o zwołanie 
posiedzenia Rady. W przypadku odwołania całej Rady lub wygaśnięcia kadencji Rady, wszystkie kompetencje 
przechodzą z powrotem na Fundatora. 
 

§15 
 
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 1 do 5 Członków, w tym Prezesa 
Zarządu Fundacji. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.  
2. Pierwszy oraz kolejny skład Zarządu powołuje Fundator.  
3. W przypadku niemożności powołania kolejnych Członków Zarządu przez Fundatora kompetencje te 
przejmuje obecny Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie 

może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje Wiceprezes Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony. 
5. Członkostwo Członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu. 
6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku: 
a) złożenia rezygnacji, 
b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 
c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, 
d) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,  
e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe,  
f) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte 
wypełnianie sprawowanej funkcji. 
 

§16 
 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub 
Prezes Zarządu samodzielnie.



§17  
1. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją 
na zewnątrz.  
2. Zarząd Fundacji:  
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji, 
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
d) składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych, 
a) wytycza kierunki działania Fundacji, 
b) przedstawia plany dotyczące działalności Fundacji, 
d) zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji, 
e) opiniuje i zatwierdza programy działania Fundacji,  
i) powołuje komisje i komitety , Rady Programowe mogące działać przy Fundacji, nie będące jej 
organami statutowymi,  
k) ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu oraz pracowników Fundacji oraz zasady i tryb 
jego wypłacania.  
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać, z tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenie i pozostawać 
z Fundacją w stosunku pracy.  
4. Szczegółowy sposób i zakres działania Zarządu Fundacji może zostać określony w Regulaminie Zarządu 
Fundacji uchwalonym przez Fundatora.  

5. Dla osiągnięcia celów statutowych Zarząd może powołać Biuro Fundacji. Warunki pracy i 
płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd. 
 

§18  
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.  
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej jednego członka 
zarządu pod warunkiem, że za przyjęciem uchwały głosuje Prezes Zarządu i że wszyscy jego 
członkowie zostali powiadomieni o miejscu i terminie obrad Zarządu, chyba że postanowienia 
niniejszego Statutu stanowią inaczej.  
3. W przypadku równej ilości głosów Zarząd wstrzymuje się od głosowania na 24 godziny a następnie 
odwołuje się do ustanowionych podczas ufundowania Fundacji przez Fundatora Podstawowych 
Zasad Fundacji i ponownie głosuje w ich duchu mając na uwadze przede wszystkich dobro 
beneficjentów i trwałość prowadzonych przez Fundację działań. 
4. Fundator ustanawia niniejsze Podstawowe Zasady Fundacji 
a) Działania Fundacji nie mogą powodować negatywnych skutków dla dzieci i ich rodzin 
b) Nadrzędnym celem projektów prowadzonych przez Fundację nie może być przynoszenie zysku,  
c) Trwałość w czasie prowadzonych przez Fundację działań w zakresie wolnej edukacji jest 
priorytetem nad indywidualnymi celami każdego z Członków Zarządu i Rady Programowej.  
5. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć ponowne głosowanie szybciej niż po 24 
godzinnej przerwie.  
6. Członkowie Zarządu dysponują po jednym głosie.  
7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji na wniosek Członka Zarządu.  
8. Do udziału w posiedzeniach Zarządu, Prezes Zarządu może zaprosić przedstawicieli podmiotów 
i organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.  
9. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej. 
 

§19  
1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji, składa się z minimum 1 Członka. 
Rada Programowa Fundacji propaguje misję , dla których realizacji Fundacja została utworzona.  
2. Rada Programowa Fundacji przedstawia Zarządowi Fundacji propozycje kierunków działania Fundacji, 
a także opiniuje kwestie przedstawione jej przez Zarząd Fundacji.  
3. W skład Rady Programowej Fundacji mogą być powoływane osoby fizyczne lub przedstawiciele osób 
prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji lub wspierają działalność 
Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie. 
4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.  
5. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który pozostaje 
w stałym kontakcie z Zarządem Fundacji bądź osobą przez niego wyznaczoną. 
 

§20  
1. Rada Programowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał 
2. Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Fundacji na



wniosek zgłoszony przez Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Fundacji  
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady.  
4. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej. 
5. Członkowie Rady Programowej Fundacji, pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. 
 

§21 
 
1. Majątek fundacji stanowi  
 fundusz założycielski w kwocie pieniężnej wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.  
 nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania;  
 środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania.  
2. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem. 
3. Dochody Fundacji pochodzą z:  
a) darowizn, spadków, zapisów, 
b) subwencji osób prawnych, 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
e) środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 
f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
g) dochodów z operacji kapitałowych, 
h) odsetek, lokat i depozytów bankowych, 
i) działalności gospodarczej.  
4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów użyte są na realizację celu szczegółowego 
wskazanego przez ofiarodawcę. Jeżeli ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu mogą być użyte na na 
realizacje wszystkich celów Fundacji. 
 
 

§22 
 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu 
mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie 
założycielskim. Zmiany nie mogą dotyczyć misji dla wypełniania której Fundacja została powołana 
oraz Podstawowych Zasad Fundacji określonych w statucie. 
 

§23 
 
Likwidacja fundacji  
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.  
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.  
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. 
 

§ 24  
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji. 


