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STATUT FUNDACJI L'ARCHE

I .  P o s t anow i en i a  o s ó l n e .

Par. I
Fundacja L'ARCHE zwana dalej Fundacjązostała ustanowiona przez Stowarzyszenie L'Arche Internationale z
siedziba w Paryzu przy rue Serret nr 8 - zwane dalej Fundatorem - aktem notarialnym nr A II 16067189
sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie dnia 20 grudnia 1989 r. i działana podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia l984 r. o fundacjach (Dz.U. z |99|r. Nr 46' poz. 203 tj. zpóźn. zm,) oraz
niniejszego statutu."

Par.2
Fundacja uźzywa pieczęci znazwą i adresem Fundacji ,moŻetakżeużyvvać maku.

S iedzib ą władz Fundacj i s4 Ś ledziej o'i.. r.j#liieliczki.

Par .4
Y l. Tęrenem działalności Fundacji jest obszar Rzecąpospolitej Polskiej.

2. Dla realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić, działa|ność poza granicami Polski.

Par. 5

.Nadzór 
nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właŚciwy do spraw zabezpieczenia spotecanego.

II. Cel i zadania Fundacji.
Par. 6

Celem Fundacji jest świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnością inte|ektualną, w szczególności poprzez
zakładanie i utrzy.m;'u'anię ośrodków umożliwiających Ącie we wspólnocie o charakterze rodzinrrym, rozrvój
indywidualny we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy stosownej do ich mozliwości oraz ochronę i
promocję zdrowia polegającą na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
intelektua|ną - w oparciu o zasady Karty L'Arche. v

Par.7.
Fundacja realizuje swój cel poprzęz:.
1. tworzęnię i utrzymywanie niewielkich domów - wspólnot typu rodzinnego, skupiajqcych osoby z

niepeŁrosprawnością, asystentów i wolontariuszy
2. promowanie i rozwijanie idei wolontariatu

\. 3. organizowanie warsztatów pracy,
4. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju izagranicą
5. pracę socjalną z wykorzystaniem metod terapeutycznych charakterystycznych dla rehabilitacji, rewalidacji i

resocjalizacji oraz współpracę ze specjalistami (m. in. lekarz, psycholog, doradca zawodowy)
6. budowanię partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, organizacjami a takŻe kontakty ze

środowiskięm sąsiedzkim,
7. tworzenie kręgu przyjaciół,
8. oddziaływanie na opinię publicmą poprzęz ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej (m.in.

poprzęz kampanie informacyjno-promocyjne),
9. wspóĘracę z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżnązce|ami Fundacji,
10. działalność edukacyjno_szkoleniowa i usługi doradcze zwi4zane problemowo z obszarami zainteresowań

Fundacji,
1l. organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, imprez kulturalnych, jak tei

realizowanie transmisji i nagran radiowych, telewizyjnych, filmowych, internetowych,
12. wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwart}m rynku pracy,
13. tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększajqcych możliwoŚci osób

niepetnosprawnych,
14. wspieranie osób zagroŻonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin,
15. prowadzenie i wspomaganie badań naukowych związanych problemowo z obszarami zainteresowań

Fundacii



/ 16. prowadzenie działalrrości rolniczej
' Działalność wskazana w tym paragrafie będzie prowadzona odptatnie, jak i nieodpłatnie.

IlI. Majatęk i dochody Fundacji.
Par. 8

Majątek Fundacji stanowią składniki maj4tkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji,
ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację oraz Środki finansowe.

Par. 9
Dochodami Fundacji są:
l. dalsze świadczenia Fundatora,
2. wpływy z działa|tości gospodarczej Fundacji,
3. subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z tęrenu Polski jak izzagranicy,
4. dochody zę zbióręk i imprez publicznych,
5' inne wpływy.

Par. 10.
Dla osiągnięcia środków do realizacji swych celów Fundacja moze prowadzić w kraju i za granicą działalność
gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie produkcji, usług i handlu obejmującego również
import i eksport towarów i usług, a w szczególności prowadzęnie drobnych warsŹatów produkcyjnych,
wytwarzanie i sprzedaŻ wyrobów rzemieślniczych, świadczenie usług na rzecz gospodarstw rolnych i
ogrodniczych oraz inną działalność stosownię do możliwości członków wspólnoĘ. Działa|ność gospodarcza
moze być prowadzona wy|ączniejako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę
przychodów nad kosztami przemacza się na działalność poĄrtku publicznego.

Par. I l.
l. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i elvidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami

i postanowieniami niniej szego statutu.
:  Z:br:n ia s i r . , - :
a) udzielania pozy'czek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do fundatorów,

członków organów fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie organów
fundacji oraz jej pracownicy pozostaj4 w mtiązku małżeńskim, we wspólnym poŻyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokewieństwa lub powinowactwa w linii boczrej do
drugiego stopnia albo są zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej
,,osobami bliskimi"

b) przekazywania maj4tku fundacji narzecz fundatorów, członków organów fundacji lub jej 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,

c) wykorzystywania majątku narzecz fundatorów, członków organów fundacji lub jej pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, Że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze Statutowęgo celu fundacji,

d) zakupu towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów fundacji
lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyizszych niz rynkowe.

Par.12.
IV. Organy Fundacji .

organami Fundacji są :
l. Rada Nadzorcza
2' Zarz4d Krajowy Fundacji
3. Zarządy Wspólnot
4. Przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Wspólnot l'Arche

Par. l2a
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem innych organów fundacji.
Rada Nadzorcza składa się z 2 osób.
Członkowie Rady Nadzorczej :

l .
2 .
a
J .



J

a) nie mogq być członkami Zarzqdll \ub Zarządów Wspólnot ani pozostawaó z nimi w związku
małzeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległoŚci
słuzbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŻenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzię Nadzorczej zwrot uzasadnionych kosfów lub
wynagrodzenie w wysokoŚci nie wyŻszej niŻ przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przezPrezesa Głównego Urzędu Statystycmego za rok poprzedni.

4. Radę Nadzorczą powołuje Przędstawiciel Międzynarodowej Federacji Wspólnot l'Arche. Na pierwszym
posiedzeniu Rada Nadzorczawybiera ze swego grona przewodniczącego.

5. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 7 lat
Par 72b

l.Przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Wspólnot l'Arche sprawuje nad'zór i kontrolę nad działaniem
wspólnot l'Arche' działających w tej części świata, zaktórą dany przedstawiciel odpowiada.
2.Przedstwiciela Międzynarodowej Federacji Wspólnot l'Arche powofuje i odwofuje fundator.

P a r . 1 3 .
Zarząd Krajowy składa się z 5-l5 osób. Z urzędu, w jego skład wchodzą Przewodniczący Zarz4dów Wspólnot.
Pierwszy zarząd powotuje Fundator, który może dokonać w toku jego kadencjizmian w składzie zarządu.Po
wygaśnięciu kadencji członków pierwszego zarządll, skład zarządu jest uzupełniany w drodze uchwaĘ przez
tych członków zarzqdu, których kadencjajeszcze nię uptynęła. Kadencja członka zarz4du trwa 5 lat. Członkowie
Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarienia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Par. 14.
Członkowie Rady Nadzorczej iZarządu Fundacji pełnią swe funkcje społecznie'

P a r . 1 5 .
Zxzad Krajour Fundacji po przeprowadzeniu procedury rozeznania. zgodnej z \\'\tvcznvmi Miedz;'narodou'ej
i.ejerac.1r. ;ł.r!rric'rdza Przerrodnicuącego Zarządu rr'y.branego rv procesie rozettania, prowadzonego przez
Przedstau'iciela Federacji. Kadencja przewodniczącego Zarz4du Fundacji trwa 4 lata i moze być sprawowana
dwukotnie. Po zakonczeniu drugiej kadencji Przewodnicz4cego Zaru4du Krajowego Fundacji, istnieje
możliwość przedłużzeniajego mandatu na okres do 4 lat zazgodą przedstawiciela Międzynarodowej Federacji
L'Arche.

Par. 16.
Do kompetenc1i Zarz4du Fundacj i na|eŻy :
1. okreŚlanie kierunku i sposobów rea|izacji celów Fundacji,
2' gospodarowanie funduszami i majątkiem Fundacji,
3' zaciąganie zobowiązafi i zawieranie umów,
4. podejmowanie decyzji o utworzeniu Wspólnoty i powoływanie Zarządu Wspólnoty,
5' reprezentowanie Fundacji na zewn4trz' Do reprezentowania Fundacji upowaznieni są - Przewodniczący

Zarządu względnie dwóch Członków Zarządu działających łącznie,
6, podejmowanie decyzji o prowadzeniu przez Fundację działalności gospodarczej i powoĘwanie w tym celu

zakJadów i ustanawianie ich kierowników'
7. ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Zarządu w zakresie czynności objętych punktami 3 i 5,
8. podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych dla realizacji celów Fundacji,
9. wspóĘraca z L Arche Internationale.

Par.  17.
Wspólnota stanowi podstawowq formę organi zacyjną Fundacj i.
Zarz4d Wspólnoty jest uprawniony do zawierania umów o pracę' umów cywilno-prawnych oraz porozumień
wolontariackich.

P a r . 1 8 .
|, Zarząd Wspólnoty składa się z 3 do 7 człollków, których powotuje Zarząd Krajowy Fundacji na okres
pierwszej kadencji trwającej 4 lata. Po wygaśnięciu kadencji członków pierwszego zarządu, s|<ład Zarządu
Wspólnoty jest uzupełniany w drodze uchwały przeztych człoŃów Zarz4du WspólnoĘ, których kadencja
jeszcze nie upĘnęła.



2. Zarząd Krajowy Fundacji może odwołać członka Zarządu Wspólnoty przed uptywem kadencji.

3. Członkowi e Zarządu Wspólnoty pehrią swe funkcje społecmie jednakze mogą być w Fundacji zatrudnieni.

4. Członkowie Zarządu Wspólnoty nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowę

Par. 19.
Przewodniczący Zarządu Wspólnoty, wybierany jest na 4 letnią kadencję przez Zarz4d Wspólnoty, po

przeprowadzeniu procedury rozeznania, zgodnej z w>Ąycznymi Międzynarodowej Federacji. Kadencja

Przewodniczqcego Zarządu Wspólnoty moŻe być sprawowana dwukrotnie. Po zakończeniu drugiej kadencji

Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty, istnieje mozliwość przedtuizentajego mandafu na okres 4 |at za zgodą

przedstawiciela Międzynarodowej Federacji L'Arche.

Par.20.
Do kompetencjiZarządu Wspólnoty na|eŻy :
1' inspirowanie działalności Wspólnoty w duchu L Arche.
f , opieka i kontrola nad Wspó|notą,
3. góspodarowanie funduszami i majątkiem wydzielonymprzęzZarząd Fundacji do dyspozycji Wspólnoty,

4. podi;mowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej Wspólnoty w ramach działalnoŚci

gospodarczej Fundacji.
5. mianowanie dyrektora Wspó|noty i określenie jego kompetencji,
6' inne czynnościprzekazane uchwałą Zarządu Fundacji.

Pa r .2 l .
Szczegółowy zak'ręs działaniaZarząduWspólnoty okreŚla regulamin uchwalony przezZarząd Fundacji.

V. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej.

Par.22.
Fundac-ia prorr,adzi działalność gospodarczą w ramach wspólnot, bądŹ w odrębnych, w tym celu powołanych

zakładach.

Par.23.
l. Działa|noŚó gospodarcza prowadzonajest na zasadach rozrachunku ekonomicznego.
2. Dyektor WJpóinoty prowadzącej działalnoŚć gospodarczą jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu

Kodeksu Pracy.

Par.24.
Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego. oświadczenie woli w tym zakresie składają dwaj

członkowie Zarządu Fundacj i

VI. Postanowienia końcowe.
Par.25.

l,Zmianstatutu dokonuje Zarząd Fundacjipo przeprowadzeniu konsultacji zZarządami Wspólnot.

2.Zarząd Fundacji może dokonać takŻe rozszerzenia celów Fundacji opisanych w paragrafie 6 atakźze zmienl.ć

listę działań opisaną w paragrafie 7 niniejszego statutu.

Par.26.
Likwidacja Fundacji następuje na mocy uchwĄ Zarządu Fundacji po porozumieniu się z Fundatorem a cały

majątek Fundacji przechodzi na rzecz podmiotu wskazanego przez Zarząd Fundacji i uzgodnionego z

Fundatorem.

Par.27.
Statut wchodzi w Życie z dniem zatwierdzęnia przez Ministra Zdrowia i opieki Społecznej a uzyskanie

osobowości prawnej przezFundację następuje z chwilą wpisania jej do rejestru fundacji.

Za zgodność z pierwopisem.
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ZASADY PROWADZENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ
I EWIDENCJI KSIĘGoWEJ DZIAŁALNoŚCI GoSPoDARCZEJ

FLINDACJI L'ARCHE

Par. l .
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą polegaj4cą na :
1. prowadzeniu drobnych warsztatówprodukcyjnych,
2. wytwarzaniu i sprzedaĄ wyrobów rzemieślniczych,
3. świadczeniu usług na rzecz gospodarstw rolnych i ogrodniczych,
4. imporcie i eksporcie towarów i usfug

Par.2.
1. DziałalnoŚć gospodarcza Fundacji prowadzonajest na zasadach rozrachunku ekonomicznegoptzez

wyodrębnione organizacyjnię i finansowo zakłady i wspólnoty.
2. Zakłady sq jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi fundacj i.
3 . Zakład zar ządzany jest przez kierownika zakładu.

Y 4. Kięrownika zakładu powotuje zarząd.
5. Kięrownik zakładu jest kierownikięm za|<ładu pracy w rozumięniu Kodeksu Pracy.
6, ZaWęs działania zakładów orazzaŁ'ręs uprawnień i obowi4zków kierujqcych za\<ładem określa regulamin

organizacyjny ustalany przez zarząd,
7 . Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na w1nagrodzenia i nagrody dla

pracowników zatrudnionych w za|<ładzie okre ś la zar ząd.

Par.3.
Środki własne działalności gospodarczej stanowią :
l. środki przekazane przęz Fundatora, których wysokość określi zarz4d,
]. srodki uzlskane z dochodótv zprowadzonej działalnoŚci gospodarczej.

Par.4.
Fundacja odpowiada za zobowi4zania zakładów catym swym maj4tkiem.

Par.5.
Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie opracowanych samodzielnie planów

Par. 6.
1' Dochód z działa|ności gospodarczej Fundacji stanowi różmica pomiędzy przychodami ze sprzedaĘ a

kosfami uzyskania tych przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.
-:/ Dochodami Fundacji sq równiez :

- dochody uzyskane ze sprzedaŻy składników majątku trwałego.
2' Dochód z dziatalności gospodarczej Fundacji po pomniejszęniu o należny podatek dochodowy stanowi

dochód do podziału.
3. Dochód do podziału przęznacza się na realizację celów statutowych Fundacji, rozwój działalności

gospodarczej oraz inne cele _ w wysokości i proporcjach określonych przez zarz4d.

Par.'7.
Składniki maj4tku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegaj4 umorzeniu i
amortyzacji wedfug zasad przewidzianych dla osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki
uspołecznionej.

Par.8.
Ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji prowadzona jest wedfug zasad określonych w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia27 .06.1989 r.w sprawie prowadzenia ksiąg handlowychprzez niektórę
grupy podatników ( Dz. U. Nr 43, poz.238 )oraz instrukcji Nr 4/SP Ministra Finansów z dnia|4 12.1989r. w
sprawie wzorów rocznego bilansu i rachunku wyników oraz sposobu ich sporządzaniaprzez podatników
obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (Dz.Urz. Min. Fin' Nr l0, poz. 27 ).




