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STATUT FUNDACJI KARMEL NA WOLI 
 

Rozdział I - Postanowienia ogólne 
 

Art. 1 
1. Fundacja Karmel na Woli zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez 
kościelną osobę prawną - Klasztor Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel w Warszawie, zwany w dalszej części Statutu Fundatorem, 
aktem notarialnym sporządzonym przez Ewę Kuśmierowską, notariusza w 
Warszawie, w dniu 20 listopada 2019 r., za numerem repertorium A 9433/2019. 
2. Fundacja działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia z dnia 06 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), niniejszego Statutu, a także ustawy z 
dnia z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1347) oraz Kodeksu Prawa 
Kanonicznego. 

Art. 2 
1. Fundacja ma osobowość prawną po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po 
zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej. 
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i 
fundacji. 
4. Fundacja jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 
5. Fundacja może ustanawiać tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je 
osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym 
osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji. 

Art. 3 
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

Art. 4 
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw 
wewnętrznych i administracji. 
3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Kapituła Klasztoru Mniszek Bosych 
Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Warszawie – nadzór kościelnej 

osoby prawnej, o którym mowa w art. 58 ust. 2 powołanej ustawy z dnia z dnia 17 
maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Rozdział II — Cele i zasady działania Fundacji 
Art. 5 

Celami Fundacji jest: 
1. prowadzenie działalności wspierającej kult religijny, na rzecz: 

1) wspólnot kontemplacyjnych, klauzurowych, 
2) oraz dla pozostałych form wyrażających kult religijny i działalność 

charytatywną Kościoła Katolickiego, 
2. propagowanie wiedzy o Zakonie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, w tym 
propagowanie historii Karmelitanek Bosych w Warszawie, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii klasztoru na warszawskiej Woli, przybliżanie wiedzy o misji, 
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charyzmacie, historii zakonu, a także propagowanie dziedzictwa karmelitańsko – 
terezjańskiego, 
3. krzewienie wartości chrześcijańskich, zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła 
Rzymskokatolickiego, w szczególności promowanie wartości życia konsekrowanego. 

Art. 6 
Fundacja będzie realizować swoje cele w szczególności, poprzez: 
1) działalność apostolską zgodną z charyzmatem zakonu, 
2) organizowanie spotkań, warsztatów, rekolekcji, mających na celu popularyzację 
dorobku i historii Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 

Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji 
Art. 7 

1. Majątek założycielski Fundacji stanowi kwota 2000 zł (dwa tysiące czterysta 
złotych) wpłacona przez Fundatora, z czego kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest 
przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji. 
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 
2) dotacji i subwencji osób prawnych, 
3) darów rzeczowych, 
4) dochodów ze zbiórek publicznych, 
5) dochodów z majątku Fundacji, 
6) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy 
w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa ewentualne długi spadkowe. 
5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na 
działalność statutową. 
6. Każda działalność Fundacji może być prowadzona zarówno odpłatnie jak i 
nieodpłatnie. 
7. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem. 
8. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji. 

Rozdział IV - Działalność gospodarcza 
Art. 8 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na 

cele statutowe Fundacji. Działalność gospodarczą będzie stanowić działalność 
poboczną, w stosunku do działalności skierowanej na realizację statutowych celów 
Fundacji. 
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących 
realizacji jej celów. 
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1) produkcji pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),   
2) produkcji pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),  
3) produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 

32.99.Z), 
4) sprzedaży detaliczna odzieży prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.71.Z),  
5) sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), 
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6) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet (PKD 47.91.Z), 

7) pozostałego zakwaterowania (PKD 55.90.Z),  
8) wydawania książek (PKD 58.11.Z), 
9) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), 
10) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z), 
11) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.11.Z) oraz działalność związaną z projekcją filmów 
(PKD 59.14.Z), 

12) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 
13) działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z) i pozostałej działalności 

usługowej w zakresie informacji (PKD 63.91Z), 
14) wynajmu i zarzadzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z), 
15) działalności związanej z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), 
16) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 

82.30.Z), 
17) pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 

85.59.B), 
18)  artystycznej i literackiej działalności twórczej – (PKD 90.03.Z), 
19)  działalności organizacji religijnych (PKD 94.91.Z), 
20)  pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 

96.09.Z). 
  

Rozdział V - Organy Fundacji 
Art. 9 

Organami Fundacji są: 
1. Zarząd Fundacji, 
2. Rada Ekspertów. 

Rozdział VI - Zarząd Fundacji 
Art. 10   

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany przez 
Fundatora (Klasztor Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel w Warszawie).  

3. Członkami Zarządu Fundacji mogą być siostry zakonne, które złożyły śluby 
uroczyste, przy czym każdorazowo w skład Zarządu wchodzi siostra przełożona – 
która sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Fundacji oraz siostra ekonomka, która 
sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Fundacji.  
4. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony. 
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci albo 
odwołania. 
6. Członek Zarządu Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora. 
7. Członkowie Zarządu Fundacji pochodzący z Klasztoru Mniszek Bosych Zakonu 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Warszawie i wykonują swoje funkcje 
zgodnie z decyzją Fundatora na zasadach społecznych (nieodpłatnie), natomiast 
pochodzący spoza Klasztoru Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z 
Góry Karmel w Warszawie na zasadach społecznych (nieodpłatnie) lub na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 
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8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 
ani za inne popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi 
gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.  
 

Art. 11 
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.  
2. Uchwały podejmowane są większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch 
trzecich składu Zarządu Fundacji.  
3. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

Art. 12 
Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu 
Fundacji – samodzielnie. 

Rozdział VII Ograniczenia uprawnień członków 
organów Fundacji i zakazy 

Art. 13  
1. Zabronione jest: 
    1) udzielanie pożyczek lub składanie zabezpieczeń zobowiązań dla członków 
Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, które z tymi osobami są 
związane stosunkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie), 
    2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, pracowników 
Fundacji oraz ich osób bliskich, 
    3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu i pracowników 
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań 
statutowych Fundacji, 
    4) zakup towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Zarządu Fundacji i pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich i po cenach wyższych niż od osób trzecich. 
2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne. 

Rozdział VIII - Rada Ekspertów 
Art. 14 

1. Rada Ekspertów stanowi ciało opiniodawczo-doradcze Fundacji. 

2. Członków Rady Ekspertów, w liczbie od dwóch do siedmiu osób, powołuje na czas 
nieoznaczony Fundator (Klasztor Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny 
z Góry Karmel w Warszawie). 
3. Członkostwo w Radzie Ekspertów ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci albo 
odwołania. 
4. Członek Rady Ekspertów może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora. 
5. Członkowie Rady Ekspertów wykonują swoje zadania społecznie. 
6. Celem Rady Ekspertów jest: 
    a) wspieranie w każdy dozwolony sposób statutowych celów Fundacji, 
    b) składanie wniosków do Zarządu Fundacji o objęcie działaniem Fundacji 
dziedzin nie objętych zakresem działania Fundacji i wskazywanie sposobów realizacji 
tego działania, 
    c) służenie doświadczeniem i wiedzą w rozwoju Fundacji i realizacji jej celów. 

Rozdział IX - Gospodarka Finansowa Fundacji 
Art. 15 
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1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawa. 
2. Rokiem obrotowym i podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, 
że pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31 grudnia 2020 r. 
3. Działalność gospodarcza Fundacji jest wyodrębniona finansowo i organizacyjnie 
ze struktur Fundacji. 
4. Dochód osiągnięty przez Fundację, w tym dochód z działalności gospodarczej, 
przeznacza się na statutowe cele Fundacji. 

Rozdział X - Zmiana Statutu 
Art. 16 

1. Statut Fundacji może być zmieniony. 
2. Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Fundator. 

Rozdział XI - Postanowienia końcowe 
Art. 17  

1. Fundacja ulega likwidacji: 
    a. w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku    

Fundacji, 
    b. w razie osiągnięcia celów statutowych Fundacji, 

c. Fundator może z własnej inicjatywy podjąć decyzję o likwidacji Fundacji. 
2. Likwidatorami fundacji są członkowie Zarządu Fundacji. 
3. Do obowiązków likwidatorów Fundacji należy w szczególności: 
1) likwidacja majątku Fundacji i kont bakowych Fundacji, 
2) powiadomienie właściwych ministrów, 
3) informowanie Fundatora o przebiegu i zakończeniu procesu likwidacji, 
4) wykreślenie Fundacji z rejestru. 

Art. 18 
Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, ulegnie przekazaniu na rzecz Klasztoru 
Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Warszawie - 
zgodnie z art. 59 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.  
 


