Statut
Fundacji „Bread of Life”
(tekst jednolity)
PREAMBUŁA
W dniu 13 października 2006 roku w Poznaniu w Kancelarii Notarialnej Paulina
Jabłońska Izabela Podsiadłowska-Skąpska Spółka cywilna, przed notariuszem
Izabelą Podsiadłowską-Skąpską, aktem notarialnym Rep. A nr 8090/2006 z dnia 13
października 2006 roku ustanowiona została przez Richarda Nungessera, zwanego
dalej Fundatorem, Fundacja.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacji, o której mowa w Preambule, nadaje się nazwę Fundacja „Bread of Life”.
§2
Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.
§3
Fundacja jest osobą prawną.
§4
Siedzibą Fundacji jest Długa Goślina, gmina Murowana Goślina.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i
fundacji.
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II. CELE, PRZEDMIOT I ZASADY DZIAŁANIA
§7
Cele Fundacji obejmują inicjowanie, pobudzanie i prowadzenie działalności:
a) wśród bezdomnych mężczyzn – zakładanie i prowadzenie homogenicznych
ośrodków wychodzenia z bezdomności dla mężczyzn, obejmujących
całodobową opiekę terapeutyczną oraz aktywizację zawodową i społeczną;
b) inicjatywnej i charytatywnej, polegającej w szczególności na wydawaniu
żywności i gotowych posiłków, pomocy doraźnej, a nadto tworzeniu i
prowadzeniu hospicjów, noclegowni i domów „spokojnej starości”, reintegracji
społecznej, a w tym: zakładanie i prowadzenie homogenicznych ośrodków
post-rehabilitacyjnych dla mężczyzn, punktów konsultacyjnych, organizowaniu
spotkań dla ludzi biednych, bezdomnych i wykluczonych społecznie,
budowanie umiejętności społecznych, poradnictwo socjalne;
c) społecznej i rekreacyjnej, tj. m.in. tworzenie i prowadzenie klubów sportowych
i świetlic dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
organizację czasu wolnego i wypoczynku;
d) terapeutycznej, obejmującej opiekę całodobową w tym tworzenie i
prowadzenie centrów odwykowych i ośrodków stacjonarnych dla bezdomnych
mężczyzn, terapię uzależnień, terapię zajęciową;
e) edukacyjnej, szkoleniowej i przysposabiającej do zawodu.”
§ 7a
Dążąc do osiągnięcia powyższych celów, Fundacja prowadzi działalność pożytku
publicznego obejmującą:
a) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z) - działalność nieodpłatna
b) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z) - działalność nieodpłatna
c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(85.59.B) - działalność nieodpłatna
d) działalność wspomagającą edukację (85.60.Z) - działalność nieodpłatna
e) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowaną (86.90.E) - działalność nieodpłatna
f) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(87.20.Z) - działalność nieodpłatna
g) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (87.30.Z) - działalność nieodpłatna
h) pozostałą pomoc społeczną z zakwaterowaniem (87.90.Z) - działalność
nieodpłatna
i) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowaną (88.99.Z) - działalność nieodpłatna.
§ 7b
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1. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz osób mających
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do ogółu
społeczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Działalność statutowa polegająca na prowadzeniu stacjonarnych kursów,
kuracji i szkoleń na terenie wyspecjalizowanych ośrodków postrehabilitacyjnych, terapeutycznych i odwykowych skierowana jest do osób
bezdomnych płci męskiej.
§ 7c
(uchylony)
§8
Dążąc do osiągnięcia celów określonych w §7, Fundacja będzie kierować się
zasadami określonymi w Piśmie Świętym.
§9
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może też wspierać się wszelką pomocą i
dotacjami organizacji rządowych, samorządowych, społecznych i gospodarczych,
na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i światowym.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5.000 zł,
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Z Funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę
1.000 zł.
§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzić będą m.in. z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) subwencji i dotacji;
c) środków uzyskanych ze zbiórek i imprez publicznych;
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d) pożytków z majątku ruchomego i nieruchomego;
e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
§ 13
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku
publicznego.
§ 13a
Zarząd Fundacji nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania 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, zwanych dalej
„osobami bliskimi”;
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub 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) wykorzystywać 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) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§ 15
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.
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§ 16
1. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków, chyba że inaczej postanowiono w
Statucie. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
obrad.
2. Rada Fundacji powołuje Zarząd większością bezwzględną swoich głosów
(50% głosów + 1).
RADA FUNDACJI
§ 17
1. Funkcje członków Rady Fundacji obejmą osoby powołane przez Fundatora. Nie
wyłącza to osobistego udziału w niej Fundatora.
2. Fundator powołuje pierwszego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Fundacji. Kolejnego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołują
członkowie Rady Fundacji spośród swego grona.
§ 18
1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym Fundację.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
b) uchwalanie zmian Statutu;
c) nadzór nad realizacją głównych działań Fundacji;
d) podjęcie decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją lub przystąpienie
do spółki;
e) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania;
f) zatwierdzanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz
udzielanie mu absolutorium;
g) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Fundacji.
§ 19
1. W skład Rady Fundacji wchodzą co najmniej trzy osoby.
2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka
Rady Fundacji.
3. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
a) złożenia rezygnacji;
b) choroby, ułomności — powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji członka Rady Fundacji;
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
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4. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów przez członków Rady Fundacji,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 20
W przypadku zmniejszenia się składu Rady Fundacji poniżej 3 osób, członkowie
Rady powołają do swego grona dodatkową osobę lub osoby.
§ 21
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez
Przewodniczącego, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W razie nieobecności
Przewodniczącego lub niewykonywania swoich obowiązków, jego funkcję sprawuje
Wiceprzewodniczący.
§ 22
1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ustępie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter
doradczy.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 23
1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech osób.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka
Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie:
a) złożenia rezygnacji przez tegoż członka;
b) podjęcia przez członka pracy, której charakter uniemożliwia należyte
wykonywanie funkcji członka Zarządu;
c) choroby, ułomności — powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji;
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
e) naruszenia postanowień Statutu;
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f) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 24
Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
§ 25
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W szczególności Zarząd Fundacji:
a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych oraz wyniki działalności finansowo—gospodarczej;
b) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
c) powołuje kierowników zakładów oraz uchwala regulamin organizacyjny
zakładów i placówek Fundacji.
§ 26
1. Jeżeli wartość zaciąganych jednorazowo zobowiązań lub wartość
rozporządzenia prawem nie przewyższa kwoty 10.000 zł, do składania
oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający
samodzielnie.
2. Jeżeli wartość zaciąganych jednorazowo zobowiązań lub wartość
rozporządzenia prawem przewyższa kwotę 10.000 zł, do składania oświadczeń
woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający wspólnie z
innym członkiem Zarządu.
§ 27
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pełnić
swe funkcje w oparciu o umowę cywilnoprawną lub społecznie.
2. W przypadku pełnienia przez członków Zarządu funkcji za odpłatnością, umowy z
nimi zawiera pełnomocnik Rady Fundacji.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Fundacji.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 28
1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez
uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z
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udziałem podmiotów zagranicznych — na zasadach określonych w stosownych
przepisach.
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację może być prowadzona
jedynie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 30
Dla urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 31
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub wyczerpania środków finansowych i majątku. Likwidatorów powołuje Rada
Fundacji.
§ 32
Fundacja składa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej corocznie do dnia 31 marca
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Poznań, stan na dzień

…..…………… 2011 roku

Podpisy:
Richard Nungesser
…………………..

Piotr Zaremba

Joost Reinier Van Den Berg

..…………………..

..…………………..
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