
STATUT FUNDACJI L'ARCHE

Postanowienia ogó1ne.

Par. 1
Fundacja L'ARCHE zwal\a dalej Frrndacją została ustanowiona przez Stowarzyszenie L,Arche Internationalez siędz1ba w ParyŻu przy ruę Serret nr 8'- ,*un. dalej Fundato.". - aktem notarialnym nr A II 16067189sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie dnia20 grudnia 1989 r. i działana podstawie

$"Ęii::' 
ustawa z dnia 6 kwiętnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. i ' z zole r. poz. 40 ," ,ńj oraz niniejszego

Par.2
Fundacja uŻywa pieczęci z I7azwą i adręsem Fundacji , moŻę takŻe uŻywac znaku.

Par.3
Siedzibą władz Fundacji są Śledziejowice koło Wieliczki.

Par.4l' Terenęm działalności Fundacjijest obszarRzeczypospolitej Polskiej'2' Dla realizowania celów Statutowych Fundacja .óż. pio*uł zit' iiiałalnosc pozagranicami Polski'

Par. 5

.Nadzór 
tad dzjałaltością Fundacji sprawuje Minister właŚciwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

IL CeI i zadania Fundacj!
Par.6

Celem Fundacjijest świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnoŚcią intelekfualną , w szczegolności poprzezzakładanie i utrzymywanie ośrodków umożliwiający.ń zy.i" *. *'pJrno"i. o charłktęrrę-ari*1.^, rozwójindywidualny we wszystkich płaszczyznach, organżo*ur'i" p.u"y ,ioro*n.; do ich mozliwości oraz ochronęi promocję zdrowia polegającą na organizowanń opieki 
^"óy",.ią irehabilitacji osób z niepełnosprawnościąintelektualną - w oparciu o zasady Karty L'Arche.

Par, 7 .

Fundacja realizuje swój cel poprzez
1' tworzęnie i utrzymywanie niewielkich domów - wspóInot typu rodzinnego, skupiających osoby
- z niepełnosprawnoŚcią, asystentów i wolontariuszy2. promowanie i rozwijanie idęi wolontariatu
3. organizowanie warsŻatów pracy'
4' prowadzenie działalnoŚci gospodarczej w kraju i zagranicą5' pracę socjalną z wykorzystaniem metod terapeutycznych ch arakterysĘcznych dla rehabilitacji, rewalidacjii resocjalizacji oraz współpracę ze specjalistami (m. in. 1ekarz,pr|.nolog, doradca zawodowy)6' 

*::;ffi:'fifu',T::1ń*:oi 
z lókainymi i regionalny*i 'ii'iv,".: 

uń,, ,,gu,iia,iińi u-tuuze kontakty
'7. tworzęnie kręgu przyjaciół,
8' oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepeŁrosprawnej
^ 

(ln.i1: poprzęzkampanie informacyjno-piomocyjne;,
9 ' wspóĘracę z innymi insĘ'tucjami pro*iarą"y^i działalnośc zbieżną z celamiFundacji,10' działalność edukacyjno-szkoleniowa i usługi doradcze ,*rĘiiłproblemowo z obszaramizainteresowańFundac.li,
1l' organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów' seminariów, imprez kulturalnych, jak tezrealizowanie transmisji i nagran radiowych, teiewizyjnych, f,ilmowych, intemetowych,12. wspieranie aktywizacji zawodowej osob niópełnorpiu*nyón na otwartym rynku pracy'13' tworzęnie nowych i doskonaienie istniejących lnrt um.n'to* zwiększających mozliwości osóbn iepehosprawnych,
l4' wspieranie osób zagroŻonychwykluczeniem społecznym i ich rodzin,



15. prowadzenie i wspomaganie badań naukowych związanych problemowo z obszaramj zainteresowań

Fundacji
16. prowadzenie działalnoŚci rolniczej

DziałalnoŚć wskazana * iy* pu.ug.uń będ"l" prowadzona odpłatnie, jak i nieodpłatnie'

Majątek i dochody Fundacji.
Par. 8

Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane

rucilomości i nieiuchomości nabyte przez Fundację oraz środki
w oświadczeniu woli o ustanowięniu Fundacji,

finansowe.

Dla osiągnięcia środków do realizacji swych celów Fundacja'""' 
Ę:^Ti1^1J:T}]:;"1'] :i"?:::::"::'::*x::i

;,]-,axi#'"'ji');o;*' ązującymipizepisami w zakrńie produkcji' usług i hand'u obejmującego równiez

-^ -L1-^A^: _-^'',^'ł-^-;^ ń"^hnrlch warsńatów orodukcvinvch,
i;l1Xl"i'ft,'r'#'l'J*"ulJ,i*in;,ffi ; ;1;;;ilh:iJt o,:"ri1:::'i li*"::n":1T"::*#il*'ljiffł
'il,ffi#':''i"'#i"; wyrobó"w .r.'i.słniJry.t', Świadczęnię 

' 
usług na tzęcz gospodarstw rolnych

' l_1^L^1^^AA -+^anrllnia .]^ _^łlirvn(ci członków wsoólnoty. DziałalnoŚc gospodarczalilffiffi.; ".!;#u'd;;;i"l;;;; 'ń-'"*"i' 
do móz1iwos']^'11",*?:J:|i'llt;:''?i':':::: -;;::#i:

L:'filffiil*:;:,"^"#ri;;,*iilil;il;;r";1i;""h' o" o1',"''11::ci pożyku publicznego, a nadwyzkę

pr'ycnódow nad kosztami prr"^i"'usię na działalność pozytku publicznego'

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i

i postanowieniami niniej szego statutu'

Par.1 1.

ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami

Par.9

Dochodami Fundacji są:
1. dalsze świadczenia Fundatora'

2. wpływy z działalnoŚci gospodarczej Fundacji'

3. subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzńane zarówno Z teręnu Po1ski jak i zzagraricy'

4. dochody ze zbioręk i imprez publicmych,

5' inne wpĘwy.

Par. 10.

,,osobami bliskimi"
b) ;:;Jffi?ilil'*ują,r.u fundacji na rzęczfundatorów' czło1ko.1 "'^'ff"J},1*"1] :::]:*i:::}1'}':xffi:-ri:$T'''#' ;#;;;h ];ó;h';i' * stosunku do osób trzecich, w szczególności jezeli

pJ.w"'i. ,o następuje bezpłatnie lub na preferen:yjiy:l :1^_|Tll
c) 1!tlffi#;ffi"",-ń;;;; ń;Jłi.o*, c'łón[ów organów fundacji lub jej pracowników oraz

'^ -^^^J^^Lł__',nh.iż.^, "i.qtlnku r1o osób trzecich. chyba' ze to wykorzystanie
ich osób bliskich na zasadach innych niŻ w stosunku do osób trzecich, chyba, Że

2. Zabrania się:

a) udzięlania poŻyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do fundatorów'

człoŃów organów fundacji lub jej pracowników oraz o'ob, 
" 

którymi fundatorzy' członkowie organów

fundacji oraz jejpr*o*ni.y poźorąą * 
'*ę"t 

u małżeńSkim, wó wspólnym pozyciu albo w stosunku

pokrewieństw" lub;;;ń;;actwa wtinii prort.i, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii boczrrej do

drugiego stopnia 
"'lb" '' 

zobowtązant ,'t;;ń'przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej

bezpośrednio wynika Ze Statutowęgo celu fundacji' 
_

d) zakupu towarów i ,"ł"g 
"J n"a-ió'19r1'.1 któ.y.ń uczestniczą.fun.datorzy' członkowię organów fundacji

'ub 
jej pracow n 

"yirłr,ich 
osób bliskich' na'zasadach innyótr niż w stosunku do osób trzecich lub po

cenach wyŻszych niz rynkowe'

Par.12

orsanv Fundacii .

organami Fundacji są :

1. Rada Nadzorcza
2. ZarządKrajowy Fundacji
3. Zarządy Wspólnot
ą. przedsia*iciel Międzynarodowej Federacj i Wspólnot l'Archę

Par. l2a ! -. r..^)^^:.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzor i kontrolę nad funkcjonowaniem innych organów fundacjt'

2. Rada Nadzorcza składa się z 2 osób'



3. Członkowie Rady Nadzorczej :

a) nie mogą być członkami Zarządu lub
małzeńskim, we wspólnym pozyciu, w
słuzbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem Za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŻęnia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otlzymywac z tytułu pełnienia funkcji w Radzię Nadzorczej zwrot uzasadnionych kosaów lub
wynagrodzenie w wysokoŚci nie wyŻszej niz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przezPrezesa Głównego Urzędu Statystycznego zarok poprzedni.

Radę Nadzorczą powofuje Przedstawicięl Międzynarodowej Federacji Wspólnot l'Archę. Na pierwszym
posiedzeniu Rada Nadzorczawybiera ze Swego grona przęwodniczącego.
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 7 lat

Par I2b
l.Przędstawiciel Międzynarodowej Federacji Wspólnot l'Arche sprawuje nadzor ikontrolę nad działaniem
wspólnot l'Arche, działających w tej częŚci świata, zaktorą dany przedstawiciel odpowiada.
2.Przędstwiciela Międzynarodowej Federacji Wspóhot l'Arche powołuje i odwołuje fundator.

Par.13.
Zarząd Krajowy składa się z 5-15 osób. Z urzędu, w jego skład wchodzą Przewodniczący Zarządów Wspó|not.
Pierwszy zarząd powołuje Fundator, który moze dokonać w toku jego kadencjizmian w składzie zarządu.Po
wygaśnięciu kadencji członków pierwszego Zarządn, skład zarządu jest uzupełniany w drodze uchwaĘ przez
tych członków zarządu, których kadencjajeszczettę upłynęła. Kadencja członka zarządu trwa 5 lat. Członkowię
Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem Za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżęnia
publicznego lub przestępstwo skarbowę.

Par. 14.
Członkowię Rady Nadzorczej iZarządu Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.

Par.15.
Zarząd Iłajowy Fundacji po przeprowadzeniu procedury rozeznania, zgodnej zWtycztymi Międzynarodowej
Federacji, zatwięrdza Przewodniczącego Zarządu wybranego w procesię rozęznatia, prowadzonęgo przez
Przedstawiciela Federacji. Kadencja przewodniczącego Zarządu Fundacji trwa 4 lata i moŻę byc sprawowana
dwukrotnie. Po zakończeniu drugiej kadencji Przewodniczącego Zarządu Krajowego Fundacji, istnieje
mozliwość przedłuŻetiajego mandatu na okres do 4lat zazgodą przedstawiciela Międzynarodowej Federacji
L'Arche.

Par.16.
Do kompetencjiZarządu Fundacji na1eŻy :

1' okreŚlanie kierunku i sposobów realizacji celów Fundacji,
2' gospodarowanie funduszami i majątkiem Fundacji,
3. zaciąganie zobowiązań i zawięranie umów'
4. podejmowanie decyzji o utworzęniu Wspólnoty i powoĘwante Zarządu Wspólnoty,
5. reprezęntowanie Fundacji na Zęwnątrz. Do reprezentowania Fundacji upowaznieni są - Przewodniczący

Zar ządu wz g 1ę dnie dw ó ch C zło nkó w Z ar ządu działaj ący ch łąc ztie,
6. podejmowanie decyzji o prowadzeniuprzez Fundację działalnoŚci gospodarczej i powoływanie w tym celu

zakładów i ustanawianie ich kierowników,
1. ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Zarządu w zakręsię czynności objętych punktami 3 i 5,

8. podejmowanię wszęlkich innych czynności niezbędnych dla realizacji celów Fundacji,
9. współpraca zL Archę Internationale'

Par. 17.
Wspólnota Stanowi podstawową formę organizacyjnąFundacji.
Zarząd Wspólnoty jest uprawniony do zawięrania umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz porozumień
wolontariackich.

Par. 18.

1' Zarząd Wspólnoty składa się z 3 do 7 członków, których powołuje Zarząd Krajowy Fundacji na okres
pierwszej kadencji trwającej 4 lata. Po wygaśnięciu kadencji członków pierwszego zarządu, skład Zarządu

Zarządów Wspólnot ani pozostawac z nimi w związku
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości

4.

5.



Wspólnoty jest uzupełniany w drodzę uchwaĘ przez Ęch członków Zarządu Wspólnoty, których kadencja
jeszcze nie upĘnęła.
2. Zarząd Krajowy Fundacji moze odwołac członkaZarządu Wspólnoty przed upĘwem kadencji.
3. Członkowie Zarządu Wspólnoty pełnią swe funkcje społecznie jednakze mogą być w Fundacji zatrudnieni.
4. Członkowie Zarządu Wspólrroty nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Przewodniczący Zarządu Wspólnoty, wybierany jest na 4 letnią kadencję przez Zarząd Wspólnoty,
po przeprowadzeniu procedury rozeznania, zgodnej z wtycznymi Międzynarodowej Federacji" Kadencja
Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty moze być Sprawowana dwukrotnię. Po zakoiczeniu drugiej kadencji
Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty, istnieje mozliwoŚó przedŁuŻenia jego mandaru na okres 4 lat za zgodą
przedstawiciela M iędzynarodowej Federacj i L' Archę.

Par.20.
Do kompetencjlZarządu Wspólnoty naleŻy :

1. inspirowanie działalności Wspólnoty w duchu L Arche.
2. opieka i kontrola nad Wspólnotą,
3. gospodarowanię funduszami i majątkiem wydzielonym prZęZ Zarząd Fundacji do dyspozycji Wspólnoty,
4. podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej Wspólnoty w ramach działalnoŚci

gospodarczej Fundacj i.

5. mianowanie dyrektora Wspóhoty i określenie jego kompetencji,
6. inne czynnoŚciprzekazate uchwałą Zarządu Fundacji.

Par.21 .

Szczegółowy zaIcęs działaniaZarządu Wspólnoty określa regulamin uchwalony przezZarząd Fundacji.

V. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej.

Par.22.
Fundacja prowadzi działalnoŚć gospodarczą W ramach wspólnot, bądź w odrębnych, w rym celu powołanych
zakładach.

Par.23.
1' DziałalnoŚĆ gospodarcza prowadzonajest na zasadach rozrachunku ękonomicznęgo.
Ż. Dyrektor Wspólnoty prowadzącej działalność gospodarczą jest kierownikięm zakładu pracy w rozumieniu

Kodeksu Pracy.

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

członkowie Zarządu Fundacj i

VI. Postanowienia końcowe.
Par.25.

1.Zmian Statutu dokonuje Zarząd Fundacji po przeprowadzęniu konsultacji zZarządami Wspólnot'
2.Zarząd Fundacji mozę dokonaćtakŻę rozszęrzenia celów Fundacji opisanych w paragrafie 6 atakŻę zmienić
listę działań opisaną w paragrafie 7 niniejszego Statutu.

Par. 26.

Likwidacja Fundacji następuje na mocy uchwaĘ Zarządu Fundacji po porozumieniu się z Fundatorem a cały
majątek Fundacji przechodzi na rzecz podmiofu wskazanego przez Zarząd Fundacji i uzgodnionego
z Fundatorem.

Par.27 .

Statut wchodzi w Życie z dniem zatwięrdzęnla przez Ministra Zdrowia i opieki Społecznej tj. z dniem
06.01 .1990 roku, a uzyskanie osobowości prawnej przezFundację następuje z chwilą wpisania jej do rejestru
fundacji.

Za zgodność z pierwopisem'



ZĄSĄD\ PRo\\ADZENIA GoSPODARKI FINANSoWEJ I EWIDENCJI KSIĘGoWEJ
DZI ĄŁALNoŚct cospoDARCZEJ FUNDACJI L'ARCHE

Par. I .

Fu::.; ' :.Lr\\ aJZi działalność gospodarczą polegającą na :

. :lt'.iadzeniu drobnych warsztatów produkcyjnych,

] ]',-":', arzaniu i sprzedaĄ wyrobów rzemieślniczych'

_1 inporcie i eksporcie towarów i usług

i

t.
3.
_ł.

5.

6.

'7.

Par.2.

DziałalnośĆ gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rozrachunku ekonomicznego przez

rrr odrebnion ó oiganizacyjnie i finansowo zaWady i wspólnoty'

zaLłao'" sa jednośtkamióiganizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi fundacji.

Zakład zarządzany jest przez kierownika zakładu'

Kierownika zakładu powołuj e zarząd.

Ki.ro*nik zakładu jóst kierównikięm zakładupracy w rozumieniu Kodeksu Pracy'

Zakręs działania zakładów oraz zadęs uprawnien i obowiązków kierujących zaŁJadęm okręśla regulamin

organizacyj ny ustalany przez zarząd.

WielkoŚć zatrudnienia, zasady r{nagrad"ar'ia oraz więlkośÓ Środków na wynagrodzetl'ia t nagrody dla

prac owników zatrudn ionyc h w zakJadzię okręŚla zar ząd'

Par.3.

Środki własne działalnoŚci gospodarczej stanowią

1. środki przeka run" prr"źFundatora, których wysokoŚć określi zarząd'

2. środki uzyskanę z łochodów zprowadzonej działalności gospodarczej.

Par.4.

Fundacja odpowiada za zobowiązania zakładów cĄm swym majątkiem'

Par.5.

DziałalnoŚć gospodarcza prowadzona jest na podstawie opracowanych samodzięlrrię planów

Par.6.
t. Dochód z działa|ności gospodarczej

a kosztami uzyskania tych przychodów
Dochodami Fundacji są również :

Fundacji stanowi róŻnica pomiędzy przychodami ze sprzedaĄ

w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym'

majątku trwałego.
po pomniejszeniu o ta\eŻty podatek dochodowy Stanowi

- dochody uzyskane ze sprzedaŻy składników

2. DochÓd z działa\ności gospodarczej Fundacji

dochód do podziału.
3. Dochód do podziafu przę7-Ilaaza Slę na

gospodarczej oraz inne cele - w wysokości

Składniki majątku trwałego
i amor1yzacji według zasad

uspołecznionej.

realizację cęlów statutowych Fundacji' rozwój działalnoŚci

i proporcjach okreŚlonych przez zarząd.

Pat.7 '

wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu

prr"*iariurych dla osób prawnych nię będących jednostkami gospodarki

Par.8.

Ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji prowadzona jest według ogółnych zasad rachuŃowoŚci

i sprawożdawcJoŚci wynik ającyci zprzepisów właściwych dla prowadzenia fundacji'

Sad Reionowy dla Krlkowa-śrócmicścia w Krakowie

xl Iiłva 1iał cripuł: rczy Kra'iowe9o Rejest l u Sądo'łeEo' 
ińieroza z;odncitie stlrl'r*] przyjętym d0 akt

,,lr,,,r*y.r.'xns..[łlł.il0-5.U:V'ś"]-'"""'"


