STATUT FUNDACJI
PRZYJACIÓŁ FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ksiądz Tadeusz Zaleski, Fundator Fundacji PRZYJACIÓŁ FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA
powołanej na podstawie Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 6 grudnia 2013 r.
przez notariusza Jolantę Schechtel w Kancelarii Notarialnej w Zabierzowie, nr Rep A 3406/2013, w
dalszej części niniejszego Statutu zwaną Fundacją, na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
r. o fundacjach ustala niniejszy Statut.
§2
Fundacja działa pod firmą Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta.
§3
Siedzibą Fundacji są Radwanowice.
§4
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§5
Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
§6
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§7
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.
§8
8.1
8.2

Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Art.9

9.1
Oddziały Fundacji są powoływane i likwidowane na podstawie pisemnego oświadczenia
Fundatora.
9.2
W oświadczeniu o powołaniu oddziału Fundator wyznacza siedzibę oddziału oraz wskazuje
nazwę oddziału.
Strona 1 z 11

9.3 W oświadczeniu o powołaniu oddziału Fundator może określić terytorialny zasięg działania
oddziału.
9.4 Wszelkie decyzje związane z działalnością oddziału, w tym decyzje dotyczące
funkcjonowania i organizacji oddziału należą do Zarządu Fundacji.
9.5 W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji we wszelkich
sprawach związanych z działalnością oddziału uprawniony jest Prezes Zarządu
W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu jest uprawniony do
reprezentowania Fundacji we wszelkich sprawach związanych z działalnością Oddziału.
9.6 Oddziały Fundacji nie posiadają osobowości prawnej.
9.7 Oddziały Fundacji nie posiadają odrębnych organów.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§10
Cele działania Fundacji to:
10.1
10.2

otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym,
otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom społecznie wykluczonym, chorym, w
trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnym i poszukującym pracy a także ich rodzinom,
10.3 wspieranie i promocja zatrudnienia osób wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej,
bezrobotnych, niepełnosprawnych, poszukujących pracy,
10.4 aktywizacja zawodowa osób wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej,
bezrobotnych, niepełnosprawnych, poszukujących pracy,
10.5 pomoc społeczna,
10.6
promocja i organizacja wolontariatu,
10.7 działalność charytatywna,
10.8 ochrona i promocja zdrowia,
10.9 nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
10.10 dobroczynność,
10.11 działalność kulturalna,
10.12 sport, turystyka, rekreacja
§11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

11.1
11.2
11.3

wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc osobom społecznie wykluczonym,
chorym, w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym i poszukującym pracy,
wspieranie Fundacji im. Brata Alberta, w szczególności wsparcie finansowe,organizacyjne
rzeczowe a także promowanie działalności Fundacji im. Brata Alberta,
wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia oraz aktywizację
zawodową osób społecznie wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej,
bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących pracy,
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11.4
11.5

11.6
11.7

11.8

11.9

11.10
11.11
11.12

11.13
11.14

11.15
11.16

wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych,
finansowanie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc osobom społecznie
wykluczonym, chorym, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnym, niepełnosprawnym
i poszukującym pracy,
finansowanie wszelkich inicjatyw mających na celu integrację oraz aktywizację osób
niepełnosprawnych,
finansowanie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia oraz aktywizację
zawodową osób społecznie wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej,
bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących pracy,
współpracę z wszelkimi podmiotami, instytucjami w szczególności klubami,
stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami edukacyjnymi w obszarze podejmowanych
działań zbieżnych z celami Fundacji,
współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w obszarze podejmowanych działań zbieżnych z
celami Fundacji,
organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą,
organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zakładów
pracy chronionej oraz innych form rehabilitacji i terapii zawodowej i społecznej,
organizowanie bądź współpracę przy organizacji spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji,
koncertów, festiwali, pokazów i wydarzeń w zakresie zbieżnym z celami Fundacji opartych
na zaangażowaniu wolontariuszy,
prowadzenie akcji informacyjnych i badań w zakresie określonym celami Fundacji,
organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń
osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także
upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci internetowej tych
doświadczeń,
organizowanie zajęć sportowych, zawodów sportowych, imprez sportowych i rekreacyjnych
w zakresie określonym celami Fundacji,
promocję wolontariatu.
Art. 12

Działalność Fundacji zmierzająca do realizacji celów wskazanych w art. 10 niniejszego Statutu,
realizowana jest zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.

Rozdział III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 13
13.1
13.2
13.3

Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 2.000 zł (dwa
tysiące złotych) wniesiona przez Fundatora.
Z majątku Fundacji zostaje wyodrębniona kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)
przeznaczona na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz
wszelkie inne prawa majątkowe pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
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Art. 14
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 15
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.
Art. 16

Dochodami Fundacji są:
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy zwykłe i windykacyjne;
dochody z aukcji, kwest, imprez, targów, wystaw;
dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych
Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
dochody z odpłatnej działalności statutowej;
dochody z działalności gospodarczej;
środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
Art. 17

Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów zwykłych i windykacyjnych oraz
subwencji mogą być użyte dla realizacji dowolnego celu Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali
konkretnego celu, na który dochody mają zostać przeznaczone.
Art. 18
Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na realizację jej celów statutowych.
Art. 19
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.

ROZDZIAŁ IV – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Art. 20
20.1
20.2

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
Zysk osiągnięty z prowadzonej działalności jest przeznaczony w całości na realizację celów
statutowych. Działalność gospodarcza ma charakter jedynie dodatkowy w stosunku do
działalności statutowej.
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20.3
20.3.1
20.3.2
20.3.3
20.3.4
20.3.5
20.3.6
20.3.7

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest
18.11.Z drukowanie gazet,
18.12.Z pozostałe drukowanie,
18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji,
46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
47.61.Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.62.Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
20.3.8 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
20.3.9 47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
20.3.10
56.10.A restauracje i inne placówki gastronomiczne
20.3.11
56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
20.3.12
56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna
20.3.13
20.3.14
20.3.15
20.3.16
20.3.17
8.3.18
20.3.19
20.3.20
20.3.21
20.3.22
20.3.23
20.3.24
20.3.25
20.3.26
20.3.27
20.3.28
20.3.29
20.3.30
20.3.31
20.3.32
20.3.33
20.3.34

56.30.Z przygotowanie i podawanie napojów
58.11.Z wydawanie książek,
58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
58.13.Z wydawanie gazet,
58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,
58.29.Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,
62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
63.12.Z działalność portali internetowych,
63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne,
72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
73.11.Z działalność agencji reklamowych,
73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji,
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20.3.35

73.12.B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,
20.3.36
73.12.C, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),
20.3.37
73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach,
20.3.38
73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej,
20.3.39
74.30.Z działalność związana z tłumaczeniem,
20.3.40
74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
20.3.41
82.30.Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
20.3.42
82.99.Z, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
20.3.43
85.59.A, nauka języków obcych,
20.3.44
85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
20.3.45
85.60.Z, działalność wspomagająca edukację.
20.3.46
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
20.4 Jeśli do prowadzenia określonej działalności wymagane będą licencje, koncesje, zezwolenia,
zgody bądź decyzje administracyjne przed rozpoczęciem tej działalności Fundacja uzyska
wymagane licencje, koncesje, zezwolenia, zgody bądź decyzje administracyjne.
20.5

Jeśli do prowadzenia określonej działalności wymagane jest dokonanie zgłoszenie bądź
spełnienie innych wymagań, niewskazanych w 20.4 niniejszego Statutu przed rozpoczęciem
tej działalności Fundacja dokona zgłoszenia bądź spełni inne wymagania przewidziane
przepisami prawa.
ROZDZIAŁ V- ORGANY FUNDACJI

Art. 21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5

Organami Fundacji są Fundator, Zarząd i Rada Fundacji.
Obligatoryjnymi organami Fundacji są Fundator i Zarząd.
Fakultatywnym organem Fundacji jest Rada Fundacji.
Rada Fundacji może zostać powołana przez Fundatora na podstawie oświadczenia
Fundatora w formie pisemnej.
W przypadku powołania Rady Fundacji znajdą do niej zastosowanie postanowienia wskazane
w 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 niniejszego Statutu.
ZARZĄD
Art. 22

22.1

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków.

22.2

Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu poprzez złożenie oświadczenia w formie
pisemnej.
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22.3

Składając oświadczenie o powołaniu członków Zarządu, wskazane w art. 22.2 niniejszego
statutu Fundator powierza wybranym członkom funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesów
Zarządu.

22.4

Zarząd Fundacji powoływany jest na trzyletnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego
wyboru danej osoby do składu Zarządu.

22.5

W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu podejmuje decyzje samodzielnie. W
przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają większością głosów, z
zastrzeżeniem 22.6. W przypadku gdy Zarząd składa się z dwóch lub trzech członków do
ważności uchwały niezbędna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.

22.6

W przypadku gdy Zarząd składa się z dwóch członków uchwały Zarządu podejmowane są
jednomyślnie.

22.7

Fundator jest uprawniony do ustalenia regulaminu Zarządu. Regulamin zostanie ustalony
poprzez złożenie przez Fundatora oświadczenia w formie pisemnej.

22.8

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji
członka Zarządu złożonej w formie pisemnej. Członkowie Zarządu mogą zostać w każdym
czasie odwołani przez Fundatora.

22.9

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z jakiegokolwiek powodu w trakcie
trwania kadencji Fundator jest uprawniony do uzupełnienia składu Zarządu.

22.10 W przypadku wyboru członka Zarządu w trakcie trwania kadencji, w szczególności
w sytuacji wskazanej w 22.9 jego mandat wygasa z końcem kadencji Zarządu.
Art. 23
23.1

Zarząd kieruje działalnością Fundacji, podejmuje działania i decyzje we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych dla Fundatora i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.

23.2

W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony
do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań.
W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu jest uprawniony
do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań.

RADA FUNDACJI
Art. 24
24.1

Rada Fundacji stanowi kolegialny organ doradczy i kontrolny Fundacji.

24.2

Fundator jest uprawniony do ustalenia regulaminu Rady Fundacji. Regulamin zostanie
ustalony poprzez złożenie przez Fundatora oświadczenia w formie pisemnej.

24.3

Liczba członków Rady Fundacji wynosi od 2 do 5.
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24.4

Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji poprzez złożenie oświadczenia w
formie pisemnej.

24.5

Rada Fundacji jest powoływana na trzyletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego
wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

Art. 25
25.1

Rada Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz w roku.

25.2

Posiedzenie Rady Fundacji zostaje wyznaczone z inicjatywy co najmniej dwóch członków
Rady Fundacji, na wniosek Zarządu lub na wniosek Fundatora.

25.3

W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu oraz Fundator.

Art. 26
26.1

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Do podjęcia uchwały
niezbędna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.

26.2

W przypadku gdy Rada Fundacji składa się z dwóch członków, uchwały Rady Fundacji
podejmowane są jednomyślnie.

Art. 27
27.1

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

27.1.1 rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
członkom Zarządu absolutorium z działania,
27.1.2 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych
Fundacji,
27.1.3 podejmowanie decyzji w zakresie przeznaczenia zysku bądź pokrycia straty Fundacji,
27.1.4 kontrola działalności statutowej Fundacji,
27.1.5 kontrola gospodarki finansowej Fundacji,
27.1.6 zwracanie się do Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych z
działalnością Fundacji,
27.1.7 wydawanie opinii w istotnych sprawach dotyczących Fundacji, przedstawionych do
zaopiniowania przez Zarząd,
27.1.8 wydawanie opinii w istotnych sprawach dotyczących Fundacji przedstawionych do
zaopiniowania przez Fundatora,
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27.1.9 doradzanie we wszelkich sprawach przekraczających
przedstawionych przez Zarząd bądź Fundatora.
27.2

zakres

zwykłego

zarządu

Do czasu powołania Rady Fundacji przez Fundatora, kompetencje Rady Fundacji wskazane
w 27.1 niniejszego Statutu przysługują Fundatorowi.

Art. 28
Opinie wydawane przez Radę Fundacji na podstawie art. 27.1.7 i 27.1.8 a także doradztwo wskazane
w 27.1.9 nie wiążą Zarządu ani Fundatora.

Art. 29
29.1

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek dobrowolnej rezygnacji z pełnienia
funkcji członka Rady Fundacji złożonej w formie pisemnej.

29.2

Członkowie Rady Fundacji mogą zostać w każdym czasie odwołani przez Fundatora.

29.3

W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundacji z jakiegokolwiek powodu
Fundator jest uprawniony do uzupełnienia składu Rady Fundacji.

29.4

W przypadku wyboru członka Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, w szczególności w
sytuacji wskazanej w 29.3 jego mandat wygasa z końcem kadencji Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
OGRANICZENIA I ZAKAZY

Art. 30
Członek Rady Fundacji:
30.1

30.2
30.3

nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z Członkiem Zarządu w związku
małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub miesięczne wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
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Art. 31
Zabronione jest:
31.1

31.2

31.3

31.4

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi te osoby 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;
przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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;
wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Art. 32

32.1

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

32.2

Członek Zarządu może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub miesięczne wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ VII - ZMIANA STATUTU
Art. 33
33.1
33.2

Fundator dopuszcza możliwość zmiany Statutu Fundacji, w szczególności zmiany
nazwy i celów Fundacji.
Zmiana statutu Fundacji następuje na podstawie oświadczenia Fundatora złożonego w
formie pisemnej.
ROZDZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 34

34.1
34.2
34.3

Dla efektywnej realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
Decyzja o połączeniu z inną Fundacją należy do Fundatora.
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Art. 35
Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku
Fundacji.
Art. 36
36.1

W przypadku likwidacji Fundacji Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.

36.2 Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz podmiotu
wskazanego przez Likwidatora.
Art. 37
37.1

Statut sporządzono i podpisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

37.2

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność
fundacji.

Radwanowice, dnia 20 stycznia 2014 r.
______________________________
Fundator ks. Tadeusz Zaleski
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