STATUT
PALLOTYŃSKIEJ FUNDACJI POMOCY PALLOTTI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja działa pod nazwą „Pallotyńska Fundacja Pomocy Pallotti”. Fundacja może używać
nazwy skróconej: „Fundacja Pallotti”.
2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony (§ 21) przez Prowincję Zwiastowania
Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w
Poznaniu zwaną dalej „Fundatorem”.
3. Fundacja została ustanowiona w drodze oświadczenia Fundatora o ustanowieniu Fundacji
zawartego w akcie notarialnym repertorium A nr 4680/2021 z dnia 30.04.2021 roku przed
notariuszem Maciejem Celichowski w jego Kancelarii w Poznaniu przy ul. Wojska
Polskiego 17.
§2
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania jej w Rejestrze Fundacji
prowadzonym przez uprawniony organ.
2. Fundacja może używać identyfikującego ją znaku graficznego zatwierdzonego przez
Fundatora.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§3
Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.
§4
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
§5
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą oraz odpłatną działalność pożytku publicznego, jednakże działalność taka może stanowić wyłącznie działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej Fundacji. Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację jest przekazywanie nadwyżek przychodów nad kosztami takiej działalności na działalność statutową Fundacji.
§6
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla prawidłowego
realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza obszarem terytorialnym
Rzeczpospolitej Polskiej.
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§7
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie,
2. Fundacja może ustanawiać i nadawać godności honorowe, ordery, odznaki, medale honorowe
i inne odznaczenia oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

1.

2.

3.
4.
5.

§8
Fundacja prowadzi księgi rachunkowe na podstawie opracowanej polityki rachunkowości
oraz ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 17 stycznia
2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 351)).
Fundacja sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy rachunkowości i poddaje
je badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli taki obowiązek wyniknie z ustawy o
rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów o obowiązku badania sprawozdań
finansowych przez organizacje pożytku publicznego.
Do ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych Fundacji zastosowanie mają przepisy
ustawy o rachunkowości.
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Za zapewnienie najwyższej jakości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej oraz jej
zgodność z prawem odpowiada Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
Cele Fundacji są następujące:
1. wspieranie działalności apostolskiej
2. organizowanie i przekazywanie pomocy materialnej na rzecz dzieł podejmowanych przez
Prowincję Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży
Pallotynów) z siedzibą w Poznaniu
3. działalność charytatywna
4. informowanie szerokiej publiczności o działalności pallotyńskiej za pośrednictwem mediów
drukowanych, elektronicznych, radia i telewizji,
5. działalność wydawnicza,
6. działalność w zakresie kultu religijnego
7. podejmowanie działań o charakterze kulturalnym; m.in koncerty, wystawy, wernisaże,
imprezy plenerowe, itp.
8. podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-patriotycznym
9. podejmowanie działań zapobiegających wszelkim wykluczeniom religijnym i społecznym
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§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie, wykonywanie, organizację bądź prowadzenie:
1. działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei celów Fundacji,
2. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organami i instytucjami
publicznymi, w tym państwowymi i samorządowymi, a także z instytucjami prywatnymi oraz
przedsiębiorcami i ich organizacjami,
3. współpracę z instytucjami kościelnymi krajowymi i zagranicznymi,
4. wydawanie czasopism, książek, prowadzenie portali internetowych, prowadzenie akcji w
mediach społecznościowych, tworzenie i współtworzenie programów telewizyjnych i
radiowych,
5. udzielanie dofinansowań, dotacji i darowizn osobom fizycznym lub prawnym na realizację ich
działań zgodnych z celami Fundacji,
6. prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz Fundacji, na podstawie i w granicach obowiązującego
prawa.
7. działalności charytatywnej;
8. ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz ratownictwa;
9. działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności ludzi młodych;
10. rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11. niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
12. podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
13. promocji i organizacji wolontariatu;
14. reintegracji społecznej i reaktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie;
15. rozwoju turystyki oraz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17. wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
18. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie i ochronę wolności i praw
człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego;
19. aktywizacja społeczna osób starszych;
20. działalności na rzecz uchodźców;
21. prowadzenia obiektów noclegowych, domów rekolekcyjno-formacyjnych, turystycznych i
miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
22. prowadzenia placówek gastronomicznych;
23. działalności w zakresie rozwijania i budowania stosunków międzyludzkich i komunikacji;
24. prowadzenia pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży.
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ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
Majątek Fundacji stanowią:
1. fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w akcie fundacyjnym w kwocie 1000 zł
(tysiąc złotych);
2. środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności
uzyskane z odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych, dochodów z
nieruchomości i praw majątkowych.
§ 12
1. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi
1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 13
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. z kwest oraz imprez prywatnych, zbiórek pieniężnych (będących zbiórkami publicznymi w
rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 4 kwietnia 2019
r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 756), sprzedaży cegiełek,
3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
4. dochodów z działalności gospodarczej, jeżeli będzie prowadzona;
5. dochodów z działalności statutowej odpłatnej;
6. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
7. dotacji i subwencji osób prawnych;
8. odsetek z lokat bankowych, papierów wartościowych i udzielonych pożyczek pieniężnych;
9. dotacji państwowych
10. dotacji z Funduszy Unii Europejskiej
11. dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji,
12. nawiązki przyznawane przez właściwy organ,
13. świadczenia na cele społeczne przyznawane w trybie art. 448 K.C
14. z innych wpływów.
§ 14
Dochody Fundacji mogą być użyte według swobodnego uznania Zarządu Fundacji wyłącznie do
realizacji celów Fundacji, o ile ofiarodawca spadkodawca lub donator nie postanowił inaczej. W tym
ostatnim przypadku dochody powinny zostać przeznaczone na realizację celów Fundacji z
poszanowaniem woli ww. osób.
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§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, jednakże tylko w sytuacji, gdy w chwili składania takiego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

1.
2.
3.

1.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

§ 16
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
Poprzez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność gospodarczą Fundacji w
rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
Fundacji.
§17
Działalność gospodarcza Fundacji w zakresie produkcji, sprzedaży lub dystrybucji powinna
koncentrować się na produkcji, sprzedaży i dystrybucji artykułów zawierających logo
Fundacji, w tym książek, poradników, informatorów, pamiątek, gadżetów, medali, odznaczeń,
dyplomów, zabawek, maskotek, etc. Usługi w zakresie edukacji, rekreacji, zatrudnienia, gier
losowych i inne powinny służyć celom i zasadom, o których mowa w § 9 i 10 niniejszego
Statutu.
Zakres gospodarczego działania Fundacji, według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
obejmuje:
drukowanie i działalność związana z poligrafią [PKD 18.1],
produkcja gier i zabawek [PKD 32.40.Z],
produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowanych [PKD 32.99.Z],
sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana [PKD 46.9],
sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach [PKD 47.8],
sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD
47.9],
działalność wydawnicza [PKD 58.1],
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji [PKD 63.9],
działalność związana z zatrudnieniem [PKD 78],
pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5],
działalność wspomagająca edukację [PKD 85.6],
działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi [PKD 92.00.Z],
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna [PKD 93.29.Z],
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD
94.99.Z],
pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z],
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ROZDZIAŁ V.
ORGANY FUNDACJI
§ 18
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji;
b) Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może powołać Radę Przyjaciół Fundacji.
§ 19
1. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym również Prezes Zarządu, powoływani są przez
Fundatora w drodze pisemnej uchwały.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 członków.
3. Z uwzględnieniem § 19 ust. 4 oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają wszyscy członkowie Zarządu działający łącznie.
4. W sprawach dotyczących rozporządzenia lub zobowiązania się przez Fundację prawami do
wysokości kwoty 20 000,00 zł w ujęciu rocznym, Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje
Fundację samodzielnie, zaś w przypadku spraw przekraczających tę kwotę oświadczenia woli
w imieniu Fundacji składane są zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w § 19.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie mają statusu osób skazanych prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo
skarbowe.
7. W sprawie, o której mowa powyżej członkowie Zarządu Fundacji składają pisemne oświadczenia.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

§ 20
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego
członka Zarząd lub Fundatora.
Zwołanie posiedzenia następuje pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie, listownie albo przekazując zawiadomienie o posiedzeniu osobiście.
Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek
Zarządu.
Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej
połowa Członków Zarządu a wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o
posiedzeniu.
W razie powołania wieloosobowego Zarządu Fundacji uchwały Zarządu Fundacji zapadają
zwykłą większością głosów osób obecnych. W przypadku równej liczby głosów, decyduje
głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół posiedzenia podpisuje Przewodniczący oraz
wyznaczony przez niego protokolant.
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8. Protokoły przechowywane są w siedzibie Fundacji i są one udostępniane do wglądu
Członkom Zarządu oraz Fundatorowi na każde ich życzenie.
9. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby przez Zarząd zaproszone w tym w
szczególności przedstawiciel Fundatora lub członkowie Rady Fundacji.
10. Za zgodą wszystkich członków Zarządu uchwały mogą być podejmowane bez odbycia
posiedzenia w drodze głosowania korespondencyjnego, także przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (e-mail).
11. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli
wszyscy członkowie Zarządu są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad posiedzenia.
12. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który będzie regulował w sposób szczegółowy tryb
działania Zarządu. Zarząd będzie uprawniony do dokonywania zmian powyższego
Regulaminu.
§ 21
1. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony
2. Ustępujący członkowie Zarządu Fundacji mogą być wybierani ponownie.
3. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa na skutek pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
śmierci, długotrwałej choroby lub wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub
utrudniają w istotny sposób udział w pracach Zarządu Fundacji oraz reprezentacji Fundacji
albo też sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności
prawnych. Ponadto każdy Członek Zarządu może zostać odwołany w dowolnym czasie przez
Fundatora.
§ 22
Do zadań Zarządu Fundacji należy:
1. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami ustawy
o rachunkowości i rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z
ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego a także innych
sprawozdań wymaganych przez stosowne przepisy, a następnie przedkładanie ich do
rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdań – w przypadku,
gdy wymagają tego przepisy prawa - do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na
stronach internetowych,
3. Zatrudnienie i określanie wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
5. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji nie przewidzianych Statutem do
kompetencji Rady Fundacji,
6. Podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady
Fundacji lub Fundatora.
§ 23
1. Rada Fundacji jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzoru i kontroli z głosem
doradczym i opiniotwórczym, odrębnym i niezależnym - w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej i nadzoru - od organu zarządzającego Fundacją, jakim jest Zarząd.
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2.
a)
b)
c)

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
opiniowanie programów działania Fundacji
zatwierdzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji.
ocena pracy Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium dla poszczególnych Członków
Zarządu Fundacji;
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3. Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, w szczególności może
żądać od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników przedstawienia wszelkich
dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji. Może także
dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§ 24
W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków.
Skład Rady Fundacji w tym jej Przewodniczącego powołuje i odwołuje Fundator.
Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.
Każdy członek Rady Fundacji może być wybierany po raz kolejny do Rady Fundacji, chyba
że naruszałoby to obowiązujące przepisy prawa.
Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji może nastąpić w skutek śmierci tego członka
lub złożenia przez niego rezygnacji, a także w innych przypadkach wskazanych w przepisach
prawa. Ponadto każdy Członek Rady Fundacji może zostać w dowolnym momencie odwołany
przez Fundatora.
Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa.

§ 25
1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek członka Rady Fundacji lub Prezesa
Zarządu Fundacji. Rada Fundacji zbiera się w siedzibie Fundacji lub innym miejscu
wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie Rady Fundacji na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, jednak zaproszenie na posiedzenie
powinno uprzednio dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
1/2 członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos Przewodniczącego Rady
Fundacji.
5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokoły.
6. Protokoły przechowywane są w siedzibie Fundacji.
7. Protokoły udostępnia się, na żądanie, każdemu członkowi Zarządu, Rady Fundacji oraz
Fundatorowi.
8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Fundacji,
jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad
posiedzenia.
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9. W szczególnych przypadkach, decyzje Rady Fundacji mogą zapaść w trybie obiegowym, tj.
z użyciem drogi e-mailowej i/lub środków telekomunikacji i/lub video komunikacji. W
przypadku zastosowania trybu telekomunikacji i/lub video komunikacji bez użycia e-maili,
aby dana uchwała Rady Fundacji była ważna i skuteczna, członkowie Rady Fundacji biorący
udział w trybie telekomunikacji i/lub video komunikacji zobowiązani są do przesłania do
Fundacji e-maili potwierdzających przedmiot uchwały i treść swojego głosu w tej kwestii w
ciągu 72 godzin od chwili odbycia komunikacji przy użyciu powyższych metod. Tryb
obiegowy nie dotyczy zatwierdzania sprawozdań z działalności Fundacji oraz innych
wymaganych przepisami prawa.
10. Członkowie Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady bez prawa głosu stanowiącego,
chyba że obrady Rady Fundacji dotyczą bezpośrednio członka Zarządu Fundacji. W takim
wypadku Członek Zarządu ma prawo jedynie do złożenie pisemnego i/lub ustnego
oświadczenia podczas obrad Rady Fundacji.
11. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, bez prawa do żądania od
Fundacji zwrotu kosztów poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji członka Rady
Fundacji. Członek Rady może wystąpić o zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.

§ 26
Rada Przyjaciół Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Wspiera ona realizację celów Fundacji. W szczególności do kompetencji Rady Przyjaciół Fundacji należy przedstawianie Radzie Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji.
W skład Rady Przyjaciół Fundacji wchodzi od 3 do 15 osób. Jej członków powołuje i odwołuje
Zarząd Fundacji. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
Członkami Rady Przyjaciół Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
Członkowsko w Radzie Przyjaciół Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej bądź odwołania.
Odwołanie członka Rady Przyjaciół Fundacji następuje w wyniku:
a) złożenia rezygnacji;
b) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
c) wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnieni funkcji przez członka Rady Przyjaciół Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego członka tejże Rady.
§ 27
Posiedzenia Rady Przyjaciół Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
jeden raz w roku.
Posiedzenie Rady Przyjaciół Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Przyjaciół Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji lub jej Fundatora.
Rada Przyjaciół Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos prowadzącego obrady, wybranego zwykłą większością głosów Członków Rady przed rozpoczęciem posiedzenia.
Członkowie Rady Przyjaciół Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i
przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
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ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.

2.

3.

4.

§ 28
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, 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”,
Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków 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,
Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków 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,
Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ZMIANA CELU FUNDACJI
§29
Zmiany statutu dokonuje Fundator.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Połączenie
nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 31
Decyzje w przedmiocie połączenia bądź likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
§ 32
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub z innych ważnych przyczyn uznanych przez
Fundatora.
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§ 33
1. Wszelkie sprawy związane z nabyciem, sprzedażą lub obciążeniem nieruchomości wymagają
zgody Fundatora.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach, na rzecz Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w Poznaniu.
§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Podpis Fundatora:
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