
Załącznik nr 1 
 
 
                                       FUNDACJA DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA 

 
 

Tekst Jednolity Statutu 
 

FUNDACJI DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Fundacja pod nazwą „Domy Wspólnoty Chleb Życia”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez 
Małgorzatę Chmielewską, Tamarę Urbaniec-Kwarcińską i Andrzeja Kwarcińskiego zwanych dalej 
„Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Lidię Galara-Polak w Opatowie, 
ul.1 Maja 20, dnia 19.08.2002r, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach 
(Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536)  oraz postanowień statutu.  
 

§ 2 
 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
 
Siedzibą Fundacji jest: Jankowice 38, 27-530 Ożarów. 
 

§ 4 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 
 

§ 5 
 
Fundacja może używać pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz 
pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
 

§ 6 
 
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację 
lub dla samej Fundacji. 
 
 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 7 
Celami Fundacji jest: 
1.  Działalność wspierająca edukację i wychowanie, a także organizowanie wypoczynku dla ubogich 
dzieci i młodzieży 
2.  Działalność charytatywno-opiekuńcza na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 



3.  Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i 
rodzin. 
4.  Pomoc osobom bezdomnym 
5.  Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 
6.  Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, promocja zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą. 
7.  Przeciwdziałanie patologiom społecznym  
8.  Działalność na rzecz dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zwierząt i ekologii. 
 
 

§ 8 
 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) Organizowanie i finansowanie domów dla osób bezdomnych; 
2) Udzielanie wsparcia finansowego osobom w trudnej sytuacji życiowej; 
3) Organizowanie i finansowanie domów dla ludzi starszych i niepełnosprawnych; 
4) Organizację miejsc pracy dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych; 
5) Udzielanie wsparcia finansowego w formie stypendiów ubogim uczniom i studentom; 
6) Współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami 
organizacyjnymi Kościoła Katolickiego, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami 
Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami o podobnym profilu działania. 

2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:  
A. Przedmiotem działalności nieodpłatnej  pożytku publicznego są: 

- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane; 
- działalność wspomagająca edukację; 
- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; 
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 

B. Przedmiotem działalności odpłatnej pożytku publicznego produkcja i usługi w miejscach 
pracy, stworzonych w ramach programu przeciw bezrobociu i reintegracji zawodowej: 
- uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów; 
- uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych; 
- uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt; 
- produkcja soków z owoców i warzyw; 
- pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; 
- produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych; 
- produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
- produkcja pozostałej odzieży wierzchniej; 
- produkcja bielizny; 
- produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; 
- produkcja opakowań drewnianych; 
- produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania; 
- produkcja mebli kuchennych; 
- produkcja pozostałych mebli; 
- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
- tynkowanie; 
- zakładanie stolarki budowlanej; 
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; 
- malowanie i szklenie; 
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 
- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 
targowiskach; 
- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 



- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; 
- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
 

§  9 
 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i 
prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

2. Fundacja może korzystać ze świadczeń wolontariuszy na zasadach określonych w ustawie  z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 
2010 r. nr 234, poz. 1536)   

 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 10 
 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) oraz 
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 11 
 
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. Darowizn, spadków, zapisów 
2. Dotacji i subwencji osób prawnych 
3. zbiórek publicznych 
4. majątku Fundacji 
5. odpłatnej działalności statutowej 

 
§ 12 

 
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizacje wszystkich celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i 
donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

3. Jest zabronione: 
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do  

członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów 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, 
(dalej zwani "osobami bliskimi"), 

b) przekazywanie majątku fundacji na rzecz członków jej organów 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, 

c) wykorzystywanie majątku fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 
fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 
 
 
 



Organy Fundacji 
§ 13 

 
1. Organami Fundacji są: 
a) Rada Fundacji (dalej też: Rada); 
b) Zarząd Fundacji (dalej też: Zarząd). 
 
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 
organu, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków, związanych z uczestnictwem w pracach 
tego organu, w tym kosztów podróży. 
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji. 
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami 
Zarządu Fundacji 
5. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 14 

 
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji 
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków, powołanych na czas nieokreślony. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 
Rada w drodze jednomyślnej uchwały. 

4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 
pozostałych członków Rady Fundacji z następujących przyczyn: 
a) działania na szkodę Fundacji, 

b) nie uczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji, 

c) choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka Rady. 

d) skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji członka lub śmierci 
członka Rady. 

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 
§ 15 

 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub członka Rady Fundacji złożony na piśmie.  
3. O terminie posiedzenia zawiadamia członków Rady Fundacji jej Przewodniczący listami 

poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed tym 
terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Rady Fundacji, 
którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia. 

4. Nieobecność członka Rady Fundacji, który został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu, 
nie wstrzymuje posiedzenia Rady. 

5. Członek Rady Fundacji, który nie ma możliwości osobistego uczestniczenia w posiedzeniu, 
może brać w nim udział za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwiających 
zabieranie głosu oraz wzajemne słyszenie się przez wszystkich biorących udział w 
posiedzeniu. Posiedzenia takie zwane są dalej Posiedzeniami Korespondencyjnymi. 

6. Rada Fundacji może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady głosują pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej za podjęciem 
uchwały. 

7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady, 
chyba że Statut Fundacji lub przepis prawa wymagają innych warunków. W przypadku 
równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 



 
§ 16 

 
Do kompetencji Rady należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu 
2. Ocena pracy Zarządu Fundacji 
3. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym wydawanie Zarządowi 

wiążących zaleceń pokontrolnych 
4. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji 
5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd 
6. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium 
7. Nadzór nad działalnością Fundacji 
8. Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady 

 
§ 17 

 
W celu wykonania swych zadań Rada Fundacji jest uprawniona do: 
1) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
Fundacji. 
2) Dokonywania kontroli finansowej Fundacji. 
 

§ 18 
 

1. W skład Zarządu Fundacji  wchodzi 3-5 osób, w tym Prezes i Wiceprezes, powoływanych 
przez Radę Fundacji. 

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. Członek Zarządu może być jednak odwołany 
w każdym czasie przez Radę Fundacji z następujących przyczyn: 
a) działania na szkodę Fundacji, 

b) skazania prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe;, 

c) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z członkostwa w Zarządzie, 

d) choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka Zarządu, 

e) podejmowanie działań sprzecznych z postanowieniami statutu lub naruszających akty 
wewnętrzne Fundacji. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) śmierci członka Zarządu, 

b) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie złożonej na piśmie na ręce Prezesa Zarządu bądź na 
ręce Przewodniczącego Rady (w przypadku złożenia rezygnacji przez Prezesa Zarządu). 

4. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 19 

 
1. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 
2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 
trwania stosunku pracy. 

 
§ 20 

 
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w 
szczególności: 

a) kierowanie bieżącą pracą Fundacji; 
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 



c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji dla Rady Fundacji; 
e) nadzór nad majątkiem Fundacji; 
f) powoływanie dyrektora Fundacji o kompetencjach dyrektora zakładu pracy, 

tworzenie i likwidacja zakładów Fundacji, przedstawicielstw Fundacji i 
powoływanie kierowników tych jednostek; 

g) uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 
h) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania. 

 
§ 21 

 
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes  z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek Rady Fundacji nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Wniosek o zwołanie posiedzenia 
Zarządu powinien wskazywać cel jego zwołania. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu wskazanym w 
zawiadomieniu o posiedzeniu. 

3. O terminie posiedzenia zawiadamia się członków Zarządu Fundacji listami poleconymi lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia 
można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie 
oświadczą, że znają termin posiedzenia. 

4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się 
na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że 
wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie 
sprzeciwił się przeprowadzenia posiedzenia w takiej formie. 

5. Zarząd pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
 
 

§ 22 
 
O ile Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do 
ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa 
Zarządu. 
 
 

Sposób reprezentacji 
 

§ 23 
 

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie 
w tym Prezes lub Wiceprezes.  

2. W przypadku zobowiązań finansowych o wartości poniżej kwoty 5000,- zł. (pięć tysięcy 
złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać dwaj dowolni członkowie 
Zarządu działający łącznie. 

 
 
 

Zmiana statutu 
 

§ 24 
 
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji 
 

§ 25 
 

1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały. 

2. Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę 
Fundacji. 



 
Postanowienia końcowe 

§ 26 
 

1. Fundacja może połączyć się 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. 
 

§ 27 
 
Decyzje w przedmiocie połączenie podejmuje zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy 
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

§ 28 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w 
razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji 
 

§ 29 
 
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

§ 30 
 
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o 
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu 
przez Radę Fundacji. 
 

§ 31 
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

§ 32 
 
Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze 
względu na cele Fundacji. 
 
 
 
Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Fundacji 28.06.2012r. 
(postanowienie KRS z 15.11.2012r) 


