Statut
Fundacji Pomocy Młodym - Przystanek Jezus
(dalej: „Statut”)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek Jezus zwana dalej w treści Statutu „Fundacją”
ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26 czerwca 2020 roku przed
notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, za numerem Repetytorium A nr 2937/20, przez Fundatora
ks. Artura Godnarskiego, zwanego dalej „Fundatorem”.

2.

Fundusz założycielski wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę: 1 000,00 zł
(słownie: tysiąc złotych 00/100).

3.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta
z ochrony prawnej. Fundacja będzie korzystać z pieczęci: „Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek
Jezus”.

4.

Fundacja może używać skróconej nazwy: „Fundacja Przystanek Jezus”.

5.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach
(Dz.U 2018 poz. 1491 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 668 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2

1.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Porszewice (woj. łódzkie).

2.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Fundacja może powoływać jednostki lokalne – oddziały, obejmujące cześć zasięgu działania Fundacji.
Jednostka lokalna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jako oddział Fundacji
i korzysta z osobowości prawnej Fundacji. Utworzenie jednostki lokalnej oraz zasad jej działania
określi szczegółowo Zarząd w drodze uchwały.

5.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 668 z późn. zmianami).

§3
1.

Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi ewidencję księgową zgodnie
z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

2.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów
statutowych zgodnie z ustaleniami przedmiotowego Statutu oraz powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

Rozdział II
Cele statutowe Fundacji, sposoby ich realizacji oraz prowadzenie działalności
gospodarczej
§4
1.

Fundacja została powołana dla realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych,
a w szczególności:
a.

Cel nadrzędny, jakim jest wspomaganie wszelkich działań związanych z Nową
Ewangelizacją, rozumianych jako promocja wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej
aspektach, a w szczególności: duchowym, kulturalnym, dydaktyczno-wychowawczym,
ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych
i międzynarodowych.

b.

Cele szczegółowe:
•

realizacja projektu Kampusu Nowej Ewangelizacji

•

wspomaganie działalności Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej
Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza (nr KRS 0000059009)

•

udzielanie pomocy i prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, osób starszych, osób i rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, obywateli polskich mieszkających poza granicą
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolontariuszy polskich oraz zagranicznych;

•

prowadzenie działań na rzecz osób wykluczonych i dotkniętych patologiami życia
społecznego i publicznego oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym;

•

prowadzenie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy o:
-

zasadach etycznych,

-

postawach społecznych i obywatelskich powszechnie przyjętych w naszym
kręgu cywilizacyjnym zgodnie z wartościami demokratycznego państwa prawa,

-

idei społeczeństwa obywatelskiego,

-

administracji publicznej,

-

zasadzie subsydiarności i zasadzie demokratycznego państwa prawa,

-

świadomości prawnej społeczeństwa,

-

historii, tradycji i kulturze polskiej

-

zrównoważonym rozwoju regionalnym,

-

Unii Europejskiej,

-

funduszach strukturalnych
§5

1.

Fundacja realizuje cele, o których mowa w § 4 poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego.

2.

3.

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:
a.

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii,

b.

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, psychoterapii, socjologii i pedagogiki,

c.

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych,

d.

działalność organizacji religijnych,

e.

działalność galerii i salonów wystawienniczych,

f.

działalność domów i ośrodków kultury,

g.
h.

działalność obiektów kulturalnych,
działalność bibliotek innych niż̇ publiczne,

i.

działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych,

j.

działalność związana ze sportem.

Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:
a.

organizacji imprez muzycznych, kulturalnych, sportowych i religijnych,

b.

zbywania przedmiotów pochodzących z darowizn na rzecz Fundacji,

c.

wydawania i sprzedaży książek,

d.

wydawania i sprzedaży czasopism i wydawnictw periodycznych,

e.

wydawania i sprzedaży nagrań́ dźwiękowych,

f.

sprzedaży detalicznej elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowotelewizyjnych i instrumentów muzycznych,

g.

działalności w zakresie oprogramowania,

h.

działalności związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,

i.

nauki języków obcych,

n.

działalności psychologiczna i psychoterapeutyczna,

j.

kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia,

k.

produkcji filmów i nagrań́ wideo,

l.

projekcji filmów.

o.

działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego,

p.

pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

q.

pomoc społeczna bez zakwaterowania,

§6
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a.

PKD 58.11.Z – Wydawanie książek

b.

PKD 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

c.

PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

d.

PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet

e.

PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach

f.

PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami

g.

PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

h.

PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

i.

PKD 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi

j.

PKD 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

k.

PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych

l.

PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

m.

PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana

n.

PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

o.

PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych

p.

PKD 91.01.A – Działalność bibliotek

q.

PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

r.

PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji

s.

PKD 94.91.Z – Działalność organizacji religijnych

t.

PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana

u.

PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

v.

PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

w.

PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

x.

PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie

y.

PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami

z.

PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do celów statutowych.

3.

W przypadku gdy do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia, koncesji, zezwolenia itd. Fundacja może prowadzić taką działalność gospodarczą dopiero
po ich uzyskaniu.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§7
1.

Majątek Fundacji stanowią̨ : fundusz założycielski, środki finansowe, prawa majątkowe
oraz nieruchomości i ruchomości nabyte lub otrzymane w formie darowizny przez Fundację w toku jej
istnienia, a także dochody Fundacji.

2.

Zabrania się:
a.

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników Fundacji 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
tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”;

b.

przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;

c.

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

d.

zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
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.
§8

1.

Dochodami Fundacji są̨:
a.

dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz z operacji finansowych,

b.

środki pochodzące z funduszy publicznych krajowych i wspólnotowych (Unii Europejskiej),

c.

dochody pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

d.

darowizny, spadki i zapisy, zarówno krajowe jak i zagraniczne,

e.

subwencje osób prawnych, granty,

f.

dotacje otrzymywane od organizacji społecznych, instytucji, osób fizycznych i organów
administracji publicznej,

g.

odsetki od Funduszu Założycielskiego,

h.

zyski z lokat bankowych i instytucji rynku kapitałowego lokowanych w kraju i zagranicą,

i.

1% podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z odrębnymi
przepisami i przekazanego na rzecz Fundacji,

j.

pozostałe źródła dochodów nie zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
oraz niniejszy Statut.

2.

Wszystkie dochody Fundacji, w tym w szczególności dochody z działalności gospodarczej Fundacja
przeznacza na działalność statutową – działalność pożytku publicznego.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§9
1.

2.

Organami Fundacji są:
a.

Zarząd;

b.

Komisja Rewizyjna.

W pracach organów Fundacji może brać udział Fundator w charakterze obserwatora bez prawa głosu
z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, chyba że Fundator sam jest członkiem organu Fundacji.

3.

Fundatorowi przysługuje prawo weta w stosunku do każdej uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. Skorzystanie z tego prawa powoduje nieważność
zawetowanej uchwały.

A.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 10

1.

Organem obligatoryjnym stanowiącym i wykonawczym Fundacji jest Zarząd.

2.

Zarząd składa się z od 1 do 7 członków w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika i pozostałych
członków Zarządu. Prezesa wybiera Fundator, a po śmierci Fundatora Komisja Rewizyjna. Prezes
wybiera Zastępcę Prezesa oraz Skarbnika spośród pozostałych Członków Zarządu.

3.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje posiedzenia Zarządu. Posiedzenie Zarządu
może zostać zwołane także na wniosek dwóch członków Zarządu. Regulamin Zarządu zatwierdzony
przez Fundatora lub w przypadku jego śmierci przez Komisję Rewizyjną, może określić szczegółową
organizację prac Zarządu w zakresie nieokreślonym w niniejszym Statucie.

4.

Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie powoływani i odwoływani przez Fundatora,
a Fundator może wyznaczyć do składu Zarządu samego siebie.

5.

Po śmierci Fundatora Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie powoływani i odwoływani
przez Komisję Rewizyjną.

6.

Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony i pracuje w systemie bezkadencyjnym.

7.

Pierwszy skład Zarządu tworzą: Agnieszka Kontek, Piotr Kontek, ks. Mateusz Włosek, ks. Piotr
Gruszka, Mateusz Warda.

8.

Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia
Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.

9.

W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.

10.

Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Zarządu
wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

11.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych
z wykonywaniem swych funkcji.

12.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę lub mogą zostać
zatrudnieni na podstawie przepisów prawa pracy po uzyskaniu zgody Komisji Rewizyjnej.

13.

Członkowie Zarządu:
a.

nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej;

b.

muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

c.

nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Komisji Rewizyjnej.
§11

Fundator, a po jego śmierci Komisja Rewizyjna może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie
w szczególności z powodu:
a.

działania na szkodę Fundacji;

b.

nie uczestnictwa w pracach Zarządu;

c.

podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka
Zarządu;

d.

choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, potwierdzonej
orzeczeniem lekarskim;

e.

nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu.
§12

1.

Do kompetencji Zarządu należy:
a.

kierowanie działalnością Fundacji,

b.

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

c.

realizacja celów statutowych,

d.

sporządzanie planów pracy i budżetu,

e.

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f.

zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g.

podjęcie decyzji o połączeniu z inną fundacją za zgodą Komisji Rewizyjnej,

h.

podjęcie decyzji o zmianie statutu Fundacji za zgodą Komisji Rewizyjnej,

i.

podejmowanie innych działań i decyzji niezbędnych dla prawidłowego działania Fundacji
o ile nie zostały zastrzeżone dla Komisji Rewizyjnej.

2.

Posiedzenia Zarządu odbywają̨ się̨ w miarę̨ potrzeb, nie rzadziej niż̇ raz na trzy miesiące.

3.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

4.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogę składać: Prezes Zarządu – jednoosobowo,
po wcześniejszym powiadomieniu pozostałych członków Zarządu lub Zastępca Prezesa
i Członek Zarządu – działający łącznie po wcześniejszym powiadomieniu pozostałych członków
Zarządu lub wyznaczony pełnomocnik Zarządu, po wcześniejszym powiadomieniu o tym wszystkich
Członków Zarządu.

5.

W przypadku zbycia majątku Fundacji lub zaciągnięcia zobowiązania przez Fundację na kwotę
przewyższającą 10.000,00 zł niezbędnym jest wyrażenie zgody przez Zarząd w drodze uchwały.

6.

Zarząd może powoływać Pełnomocników do kierowania wyodrębnionymi i wskazanym zakresem
spraw należących do zadań́ Fundacji.
§13

1.

Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a.

złożenia przez Członka Zarządu uzasadnionej pisemnej rezygnacji z członkostwa
w Zarządzie,

b.

śmierci Członka Zarządu,

c.

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2.

d.

pozbawienia praw publicznych Członka Zarządu,

e.

nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Zarządu przez kolejne 3 posiedzenia.

Wygaśniecie członkostwa w Zarządzie potwierdza deklaratoryjna uchwała Zarządu powzięta
w ciągu 30 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu przesłanki wygaśnięcia członkostwa.

B.

KOMISJA REWIZYJNA
§14

1.

Komisja Rewizyjna jest organem, nadzorującym, opiniującym, doradczym i kontrolującym działanie
Fundacji.

2.

Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym, niezależnym od Zarządu i niepodlegającym mu
w zakresie wykonywania swoich zadań statutowych, w szczególności w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

3.

Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się z 2 do 5 członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który kieruje jej
pracami. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie powoływani i odwoływani
przez Fundatora, a Fundator może wyznaczyć do składu Komisji Rewizyjnej samego siebie, chyba że
jest Członkiem Zarządu.

4.

Po śmierci Fundatora, w razie potrzeby Komisja Rewizyjna podejmie decyzję o powołaniu nowych
Członków Komisji Rewizyjnej lub o odwołaniu Członka Komisji Rewizyjnej. Odwołanie Członka
Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały większością głosów wszystkich Członków Komisji
Rewizyjnej.

5.

Komisja Rewizyjna jest powoływana na czas nieokreślony i pracuje na posiedzeniach w systemie
bezkadencyjnym.

6.

Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Jolanta Adamczak i ks. Mateusz Roguski.

7.

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
a.

uzasadnionej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, zgłoszonej pisemnie
do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

b.

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;

8.

c.

śmierci członka Komisji Rewizyjnej;

d.

nawiązania przez Członka Komisji Rewizyjnej stosunku pracy z Fundacją;

e.

powołania Członka Komisji Rewizyjnej w skład Zarządu Fundacji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a.

nie mogą być Członkami Zarządu 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, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji
Rewizyjnej 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.
§15

1.

Nadrzędnym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad
działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a.

Ocena prac Zarządu;

b.

Dokonywanie kontroli finansowej Fundacji

c.

Przyjmowanie corocznej informacji o działalności Fundacji składanej właściwemu
Ministrowi;

d.

Ocenianie przynajmniej raz na 6 miesięcy całokształtu działalności Fundacji ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowo-księgowej i gospodarczej;

e.

Wyrażenie zgody na zatrudnienie Członka Zarządu na podstawie przepisów prawa pracy;

f.

Wyrażenie zgody na połączenie z inną Fundacją;

g.

Odwoływanie i powoływanie Członków Zarządu po śmierci Fundatora;

h.

Wyrażenie zgody na likwidację Fundacji po śmierci Fundatora;

i.

Wyrażenie zgody na zmianę Statutu Fundacji.

3.

W zakresie zadania opiniodawczego i doradczego Komisja może zajmować stanowisko względem
wszystkich zadań podejmowanych przez Fundację.

4.

Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń co do prowadzenia spraw
Fundacji.
§16

1.

Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzenia stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz
na 6 miesięcy.

2.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość,

3.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna
co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

4.

Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa
członków Komisji Rewizyjnej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

Rozdział V
Likwidacja Fundacji oraz postanowienia końcowe
§ 17
1.

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator. Po śmieci Fundatora decyzję o likwidacji Fundacji
podejmuje Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej.

2.

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.

3.

Majątek pozostały po zlikwidowaniu Fundacji przeznacza się na cele społeczne zbieżne z celami
Fundacji. O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po jego likwidacji decyzję podejmuje
Fundator, a w razie jego braku, Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 18

1.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Decyzja
o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą Komisji Rewizyjnej.

2.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele
Fundacji.

3.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

