STATUT
SALEZJAŃSKA FUNDACJA „ZWIASTOWANIE”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie”, zwana dalej „Fundacją”, została
ustanowiona przez Towarzystwo Salezjańskie imienia Św. Wojciecha z siedzibą w Pile
zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Zygmunta
Kufla w jego Kancelarii Notarialnej w Pile dnia 10 października 2007 roku. Repetytorium A
nr 6184 / 2007, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 29 poz. 154 z późn. Zm. ) oraz
postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną.
Siedziba Fundacji znajduje się w Kniewie, Aleja Lipowa 117, 84 – 252
Zamostne, woj. pomorskie
5. Teren działania Fundacji obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Fundacja może prowadzić odziały i biura w kraju i zagranicą.
7. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność
za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

§3
Fundacja posiada prawo używania własnych pieczęci z napisem w otoku: Salezjańska
Fundacja„Zwiastowanie”, siedzibę oraz dane identyfikacyjne Fundacji.
Nazwa Fundacji oraz znak graficzny są prawnie zastrzeżone.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody oraz wyróżnienia i
przyznać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§4
Celami Fundacji są:
1. kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych
przez działania opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne w
oparciu o system
wychowawczy Św. Jana Bosko, który pragnął, aby każdy młody człowiek stał się dobrym
chrześcijaninem, a zarazem uczciwym i odpowiedzialnym obywatelem.
2. podejmowanie i wspieranie inicjatyw, które byłby odpowiedzią na patologię społeczną i
ubóstwo wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym nastawieniem na obszary ludowe.
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości działania na rzecz integracji
europejskiej oraz promowanie społecznego i kulturowego rozwoju człowieka.
4. ewangelizacja środowisk najuboższych.
5. pomoc w odbudowie rodzin dotkniętych patologią społeczną.
6. działania na rzecz wyrównywania szans i aktywizacja zawodowa rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej.
7. podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji, rehabilitacji osób
niepełnosprawnych

§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych względem dzieci i młodzieży najbardziej potrzebującej
zgodnie z własnymi celami statutowymi.
2. rozwijanie umiejętności podczas zajęć dodatkowych, wyrównujących i sportowych
3. organizowanie i przeprowadzanie działań ewangelizacyjnych, formacyjnych oraz
promujących kulturę i zdrowie, szczególnie wśród środowisk ludowych (rekolekcje,
festyny, odczyty itp.).
4. badanie środowisk ubogich, zaniedbanych i zagrożonych oraz podejmowanie działań
mających na celu eliminowanie przyczyn patologii i ubóstwa (akcje wolontariuszy,
wywiad społeczny).
5. organizacja pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej.
6. organizowanie okazjonalnych wycieczek i spotkań formacyjnych, półkolonii i turnusów
wakacyjnych w okresie wakacji i ferii.
7. organizowanie zbiórek, loterii, imprez charytatywnych, imprez masowych itp.
8. organizowanie formacji animatorów i wolontariuszy
9. promocja wydawnictw z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i innych używek
powodujących patologię społeczną. Propagowanie książek, prasy, filmów, spektakli
teatralnych, wystaw, koncertów i innych form przekazu rozwijanych przez postęp
cywilizacyjny społeczeństw.
10. działalność na rzecz podniesienia kwalifikacji wychowawców i innych pracowników, ich
umiejętności animacji, znajomości systemu prewencyjnego Księdza Bosko, umiejętności
prowadzenia fundacji i osiągania celów statutowych fundacji (organizowanie szkoleń
wewnętrznych i zewnętrznych).

11. organizację szkoleń, stypendiów szkoleniowych, pośrednictwa pracy i doradztwa
zawodowego dla wychowanków, ich członków rodzin i bezrobotnych ze środowisk
ludowych.
12. organizowanie miejsc pracy i praktyk dla wychowanków, które byłyby przede wszystkim
miejscem kształtowania obowiązku zawodowego, postaw moralnych i patriotycznych.
13. udzielanie stypendium dla uzdolnionych wychowanków w celu kształcenia lub na
otwarcie działalności gospodarczej.
14. prowadzenie działań inwestycyjnych i wspieranie innych inwestycji, które przeznaczone
będą na placówki dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze, bursy.
15. świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom
organizacyjnym podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
16. współpracę z innymi ośrodkami i fundacjami, z organami administracji państwowej, z
organami samorządów terytorialnych i zawodowych, z instytucjami krajowymi i
zagranicznymi o podobnych celach statutowych oraz z osobami prawnymi i fizycznymi,
które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.
17. promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji.
18. organizację i zarządzanie bazą materiałową dla realizacji celów statutowych.
19. organizację i prowadzenie uniwersytetów ludowych.

§6
Niniejszy statut zabrania Fundacji:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim, 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".
2. wykorzystywania majątku na rzecz członków, 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.
3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
§7
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną odpłatną i nieodpłatną oraz
działalność gospodarczą, które podlegają wyodrębnieniu w sposób zapewniający
należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

Rozdział III
MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 4 000 zł (cztery
tysiące) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundacje w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 2 000
zł. ( dwa tysiące ) złotych;
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na
działalność statutową o ile nie służy pokryciu strat z lat ubiegłych
§9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§10
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów otrzymywane zarówno z kraju i z zagranicy;
2) subwencji osób prawnych i fizycznych;
3) granty;
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
6) odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych (włącznie dochody z
uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów
skarbowych, itp.),
7) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacje.
8) wpływy z działalności statutowej odpłatnej Fundacji.
§ 11
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 12
Fundacja może ustanowić wyodrębnione fundusze (nazwane czyimś imieniem) na
konkretne cele wskazane przez darczyńców, które są zgodne z działalnością
Fundacji.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili założenia
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 14

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub subwencji,
jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, co najmniej 10 000 złotych lub, gdy idzie o
osoby zagraniczne, 5 000 dolarów USA, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł
Sponsora Fundacji.
§ 15
Tytuł sponsora ma charakter osobisty
§ 16
1. Majątek Fundacji nie może być uszczuplony i winien stanowić trwałą podstawę
bytu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może jednak poszczególne środki majątkowe sprzedać, za
zgodą Fundatora, pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą
przekazane na działalność statutową.
3. Fundacja prowadzi działalność i gospodarkę finansową stosując poniżej
wymienione zakazy:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
b) przekazania majątku Fundacji na rzecz swoich 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 na
preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, za wyjątkiem kiedy
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji.
d) dokonania na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od Fundacji przez
jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 17
Organami Fundacji są:
- Fundator,
- Rada Nadzorcza.
- Zarząd Fundacji,
FUNDATOR
§ 18
1. Fundatorem jest Towarzystwo Salezjańskie pw. św. Wojciecha w Pile reprezentowane
przez Księdza Prowincjała

RADA NADZORCZA
§ 19
1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią
kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, zwołuje
posiedzenia, który kieruje jej pracami. Rada Nadzorcza
3. Kompetencje i zadania Rady Nadzorczej określa regulamin pracy Rady Nadzorczej.
4. Członków składu Rady Nadzorczej powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę Funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwa skarbowe.
6. Rada Nadzorcza jest najwyższym organem stanowiącym, kontrolnym i nadzorującym
Fundacji.
7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich
dziedzinach jej działalności.
8. Nie dozwolone jest łączenie funkcji Członka Rady Nadzorczej i Członka Zarządu
Fundacji.
9. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu: w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
10. Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada Nadzorcza ma prawo:
a) wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji.
b) żądania od członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień
dotyczących działalności Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
1.
2.
3.
4.
5.

§ 20
Zarząd składa się od 3 do 5 członków,
Liczbę członków Zarządu ustala Fundator, który także powołuje i odwołuje
członków Zarządu na okres 3 lat na wniosek Prezesa.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia przez Fundatora
sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy.
Członkowie zarządu mogą być powołani ponownie w skład Zarządu.
Fundacja będzie reprezentowana przez dwóch członków Zarządu łącznie,

6. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji
podpisuje Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność Wiceprezes i jeden członek
Zarządu.
7. W przypadku stwierdzonej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Fundacji w
zakresie realizowanych celów jak i zarządzania finansami, Fundator może w
każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i cały Zarząd.
8. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może odbyć się również na wniosek
Prezesa.
§ 21
Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację,
2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4. opracowuje roczne preliminarze kosztów Fundacji
5. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
6. przyjmuje subwencje , darowizny, spodki, i zapisy oraz pozyskuje dostępne środki
zewnętrzne,
7. tworzy Biuro Fundacji jako jednostkę pomocniczą Zarządu oraz ustala jego
regulamin,
8. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne;
9. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne
jednostkach organizacyjnych Fundacji,
10. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności
statutowej oraz w działalności gospodarczej,
11. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, które ustala Fundator.

1.
2.
3.
4.

§ 22
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a pod jego nieobecność Wiceprezes.
Przewodniczącym posiedzenia jest zwołujący posiedzenie.
Posiedzenie Zarządu nie odbywają się rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
Na posiedzeniu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadający zwykłą
większością głosów, bez względu na liczbą członków obecnych na posiedzeniu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 23
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i
nagradzani.
§ 24
Wewnętrzny podział zadań pomiędzy członkami Zarządu:
1. Prezes kieruje pracami Zarządu i Biura Zarządu, wykonując uchwały Zarządu
oraz reprezentuje Zarząd przed pozostałymi władzami Fundacji, a pod jego
nieobecność lub w wypadku niemożliwości sprawowania funkcji władzę sprawuje
Wiceprezes albo w dalszej kolejności Sekretarz.

2. w zakresie nieregulowanym Statutem wewnętrzny podział zadań pomiędzy
członkami Zarządu, Zarząd może określić w formie regulaminu pracy Zarządu,
podjętego jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu
§ 25
Delegacja kompetencji Zarządu:
1. Zarząd może przekazać część swoich kompetencji kierownikowi oddziału lub
innemu pracownikowi Fundacji.
2. Zakres uprawnień i obowiązków tak delegowanego pracownika szczegółowo
określi Zarząd w stosownym pełnomocnictwie.
§ 26
1. Za działania Zarządu wszyscy Członkowie Zarządu odpowiadają wspólnie przed 
Radą
Nadzorczą Fundacji.
2. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Rozdział V
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§ 27
FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ,
KTÓRA MOŻE BYĆ PROWADZONA JAKO DZIAŁALNOŚĆ
NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
LUB JAKO DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego prowadzoną w
następujących obszarach:
1.1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1.2. działalności charytatywnej;
1.3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
1.4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
1.5. kultury, nauki, sportu i wychowania;
1.6. krzewienie idei wolontariatu;
1.7. podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji, rehabilitacji osób
niepełnosprawnych;
1.8. organizacja i prowadzenie uniwersytetów ludowych;

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania nieodpłatne:

1.

79. 12. Z

Działalność organizatorów turystyki

2.

85. 51. Z

3.
4.

85. 52. Z
85. 59. Z

5.
6.
7.

85. 60. Z
88. 91. Z
88. 99. Z

8.
9.
10.
11.

90. 04. Z
93. 13. Z
94. 91. Z
94. 99. Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Opieka dzienna nad dziećmi
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność obiektów kulturalnych
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Działalność organizacji religijnych
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowanych

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania odpłatne:
1.
2.

79. 12. Z
85. 51. Z

3.
4.

85. 52. Z
85. 59. Z

5.
6.
7.

85. 60. Z
88. 91. Z
88. 99. Z

8. 90. 04. Z
9. 93. 13. Z
10. 94. 99. Z

Działalność organizatorów turystyki
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Opieka dzienna nad dziećmi
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność obiektów kulturalnych
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowanych

4. Działalność odpłatna i nieodpłatna podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający
należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

§ 28
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
1. Fundacja tworzy spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie socjalne w celu
prowadzenia działalności gospodarczej, która umożliwia realizację celów Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, w sferze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

55. 90. Z
94. 91. Z
58. 11. Z
58. 19. Z
18. 12. Z
18. 14. Z
93. 11. Z
85. 53. Z
47. 99. Z

10.

47. 91. Z

Pozostałe zakwaterowanie
Działalność organizacji religijnych
Wydawanie książek
Pozostała działalność wydawnicza
Pozostałe drukowanie
Introligatorstwo i pozostałe usługi
Działalność obiektów sportowych
Pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i
targowiskami
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub internet

3. Działalność gospodarcza podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą
identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym
4. Jeżeli przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, prawo
polskie wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po
jej uzyskaniu.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa powyżej jedynie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskiwany z
tego tytułu przez Fundację powinien być przeznaczony na statutową działalność
Fundacji.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za
pośrednictwem zakładów wyodrębnionych na zasadach samofinansowania,
stanowiących jednostki organizacyjne Fundacji i podlegających jej Zarządowi.
7. Decyzje o ustanowieniu lub likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego
dyrektora (kierownika) może podejmować Zarząd Fundacji; dyrektor (kierownik)
zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności
związanych z kierowaniem zakładu, którego zakres działania ustala i przedkłada do
zatwierdzenia Zarządowi.
§ 29
Działalność gospodarcza Fundacja prowadzona jest według opracowywanych planów;
gospodarka finansowa i szczegółowa ewidencja księgowa jest prowadzona zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Prowadzenie działalności gospodarczej jest wyłącznie działalnością dodatkową
działalności pożytku publicznego.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§ 30
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.

do

2. Zmiana Statutu może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celów statutu, bez
naruszenia jego istotnych założeń.

Rozdział VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 31
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
§ 32
Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
§ 33
W razie likwidacji Fundacji - Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.
§ 34
Po rozwiązaniu majątek Fundacji przechodzi na rzecz
Inspektorii p.w. Św. Wojciecha w Pile.

Towarzystwa Salezjańskiego

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§ 36
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
§ 37
Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.
§ 38
Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie z działalności za rok
ubiegły.
§ 39
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

