
STATUT FUNDACJI 

TEKST JEDNOLITY z dnia 31.03.2008 r. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
Fundacja "Silesia Pro Europa", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Diecezję Gliwicką, 
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza, działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, 
poz.203) późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego Statutu.  
 

§ 2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 

§ 4 
Siedzibą Fundacji są Gliwice. 
 

§ 5 
1.  Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Fundacja moŜe prowadzić działalność takŜe poza granicami kraju jeśli działalność ta  
      przysłuŜy się do bardziej efektywnego realizowania jej celów działania.  
3. Fundacja kieruje swoją działalność do mieszkańców, organizacji, instytucji i innych  
      podmiotów z terenu  Diecezji Gliwickiej.  
 

§ 6 
1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji - ze względu na jej cele - sprawuje 
Prezydent Miasta Gliwice oraz minister kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
2. NiezaleŜnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje  
      Diecezja Gliwicka, jako Fundator, zgodnie z § 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła  
      Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 Nr 29, poz.154 z późn. zm.). 
3. W imieniu Fundatora nadzór ten będzie wykonywany przez Biskupa Gliwickiego 
     (Wikariusza Generalnego) lub przez osobę ustanowioną dekretem Biskupa Gliwickiego. 
 

Rozdział II. Przedmiot i formy działania fundacji 
 

§ 7 
Celem Fundacji jest wspieranie działalności Fundatora, innych kościelnych osób prawnych 
podległych jurysdykcji Biskupa Gliwickiego oraz pozostałych instytucji działających na rzecz 
społeczności diecezjalnej w następującym zakresie: 

1) zarządzania i opieki nad dobrami materialnymi i majątkowymi, szczególnie  
w zakresie ochrony dziedzictwa architektury sakralnej, kościelnej, muzealnej 
i archiwaliów, 

2) prowadzenia i nadzorowania działalności inwestycyjnej, 
3) działalności charytatywnej, dobroczynnej, opiekuńczej i zdrowotnej, 
4) kultury i sztuki chrześcijańskiej związanej z regionem,  
5) kultywowania i rozwoju ruchu pielgrzymkowego, 
6) działalności edukacyjnej dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych, 



7) działalności wychowawczej, kształtowania i promowania właściwych postaw 
zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego, 

8) zapobiegania i przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego, 
9) wspomagania innych organizacji i duszpasterstw, których załoŜycielem jest Fundator 

lub inne kościelne osoby prawne z terenu działania Diecezji jeŜeli ich cele nie 
sprzeciwiają się celom Fundacji. 

 
§8 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 
1) udzielanie materialnego, finansowego i organizacyjnego wsparcia osobom, 

instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbieŜną z celami Fundacji, 
2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i nieruchomości naleŜących do 

Fundatora i innych kościelnych osób prawnych podległych jurysdykcji Biskupa 
Gliwickiego,  

3) zapewnienie odpowiednich zasobów i środków materialnych niezbędnych do 
prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obiektów i nieruchomości naleŜących do 
Fundatora i innych kościelnych osób prawnych podległych jurysdykcji Biskupa 
Gliwickiego, 

4) zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Fundacji, Fundatora oraz innych 
kościelnych osób prawnych podległych jurysdykcji Biskupa Gliwickiego, 

5) prowadzenie i nadzorowanie wszelkiego rodzaju inwestycji, budów, remontów  
i innych prac budowlanych, 

6) finansowanie i prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej  
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków przekazu informacji 
(wydawnictwa ksiąŜkowe i prasowe, media elektroniczne, internet, itp.) w zakresie 
celów działania Fundacji, 

7) prowadzenie działalności w zakresie muzeów 
8) prowadzenie działalności w zakresie archiwów 
9) prowadzenie działalności handlowej mającej na celu pełne zaspokojenie potrzeb 

Fundatora oraz innych kościelnych osób prawnych z terenu działania Diecezji  
w zakresie celów działania Fundacji, 

10) inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji, 
11) nawiązywanie kontaktów i współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami 

oraz środowiskami gospodarczymi, naukowymi i kultury, 
12) organizowanie akcji dobroczynnych, charytatywnych mających na celu wspieranie 

członków wspólnoty chrześcijańskiej, 
13) udzielanie pomocy organizacyjnej, intelektualnej, konsultacyjnej oraz doradczej 

innym instytucjom i kościelnym osobom prawnym szczególnie w zakresie realizacji 
celów działania Fundatora, 

14) zapewnienie osobom potrzebującym fachowej pomocy psychologicznej  
i pedagogicznej, 

15) współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, 

16) organizowanie i finansowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, 
spotkań integracyjnych, programów radiowych i telewizyjnych oraz innych działań 
słuŜących promowaniu, upowszechnianiu i rozkwitowi kultury i sztuki 
chrześcijańskiej oraz związanej z regionem, 

17) organizowanie i finansowanie wyjazdów pielgrzymkowych i rekolekcyjnych,  
18) działalność w zakresie turystyki, rekreacji i sportu, 



19) prowadzenie działalności oświatowej i dydaktycznej w postaci kursów, szkoleń, 
seminariów oraz szkolnych i pozaszkolnych form edukacji dzieci, młodzieŜy i osób 
dorosłych, 

20) organizowanie i finansowanie róŜnych form działalności profilaktycznej w celu 
zapobiegania i przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego członków 
wspólnoty, 

21) informowanie i promowanie działalności Fundacji z wykorzystaniem internetu, filmu, 
multimediów i innych nowoczesnych innowacyjnych środków przekazu. 

 

§9 

1. Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Fundacja moŜe podejmować działalność gospodarczą obejmującą (zgodnie z PKD) 
 

1. Produkcja artykułów piśmiennych  17.23.Z, 
2. Pozostałe drukowanie  18.12.Z 
3. Reprodukcja zapisanych nośników informacji  18.20.Z, 
4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków  
41.10.Z 

5. Roboty związane z budową dróg i autostrad  42.11.Z 
6. pozostała sprzedaŜ detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach  47.19.Z, 
7. SprzedaŜ detaliczna ksiąŜek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.61.Z 
8. SprzedaŜ detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach  
47.62.Z 

9. SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub 
Internet  

47.91.Z, 

10. wydawanie ksiąŜek , 58.11.Z 
11. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)  58.12.Z 
12. wydawanie gazet  58.13.Z, 
13. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych  58.14.Z, 
14. Pozostała działalność wydawnicza  58.19.Z 
15. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych  58.21.Z 
16. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  58.29.Z 
17. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 
59.13.Z 

18. Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z 
19. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  59.20.Z 
20. Nadawanie programów radiofonicznych  60.10.Z 
21. Działalność związana z oprogramowaniem  62.01.Z, 
22. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  62.02.Z 
23. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  62.03.Z, 
24. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych  
62.09.Z, 

25. Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 
podobna działalność  

63.11.Z 

26. Działalność portali internetowych  63.12.Z 
27. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  
63.99.Z 

28. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

66.19.Z, 



29. kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek  68.10.Z, 
30. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi  68.20.Z, 
31. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  68.31.Z, 
32. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie  68.32.Z, 
33. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 
70.22.Z 

34. Badania i analizy związane z jakością Ŝywności, 71.20.A 
35. Pozostałe badania i analizy techniczne, 71.20.B 
36. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z 
37. Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji  
73.12.A 

38. Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych  

73.12.B 

39. Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet)  

73.12.C 

40. Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w 
pozostałych mediach  

73.12.D 

41. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  74.10.Z 
42. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  
74.90.Z 

43. DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim  

77.40.Z 

44. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  

79.90C, 

45. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach  81.10.Z 
46. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 82.30.Z 
47. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  
82.99.Z 

48. Technika  85.32.A 
49. Zasadnicze szkoły zawodowe  85.32.B 
50. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych  
85.51.Z 

51. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  85.52.Z 
52. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  85.59.B 
53. Działalność wspomagająca edukację  85.60.Z 
54. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  
86.90.E 

55. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  

87.20.Z 

56. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych  

87.30.Z 

57. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem  87.90.Z 
58. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  90.01.Z 
59. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  90.02.Z 
60. Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z 
61. Działalność bibliotek  91.01.A 
62. Działalność archiwów  91.01.B 
63. Działalność muzeów  91.02.Z 
64. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 

turystycznych  
91.03.Z 

65. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  93.29.Z 



3. Działalność gospodarcza moŜe być prowadzona przez samą Fundację lub przez 
wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadach rachunku ekonomicznego. 

 

 
III. Maj ątek i dochody Fundacji 

 
§ 10 

Majątek Fundacji stanowi fundusz załoŜycielski w kwocie 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej 
działania. Z funduszu załoŜycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej zostaje 
przeznaczone 5.000,00 PLN. (słownie: pięć tysięcy złotych). 
 

§ 11 
1 Dochody Fundacji pochodzą z:  

a. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń 
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez podmioty krajowe i zagraniczne, 

b. odsetek bankowych, 
c. zaciągniętych poŜyczek i kredytów, 
d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego własnego jak i powierzonego  

w zarząd, 
e. działalności gospodarczej w zakresie zgodnym  z zapisami § 9 . 

2. Dochody Fundacji określone w ust. 1 są w całości przeznaczane na realizację celów 
statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji. 

 
§ 12 

1. Majątek Fundacji : 
a) nie moŜe słuŜyć do udzielania poŜyczek ani do zabezpieczania zobowiązań  

w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,  
z którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim 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", 

b) nie moŜe zostać przekazany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników 
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach, 

c) nie moŜe zostać wykorzystany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników 
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, 
chyba Ŝe to wykorzystanie stanowić będzie realizację celów określonych niniejszym 
statutem. 

2. Fundacja nie moŜe dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy 
Fundacji oraz ich osób bliskich. 

 
§ 13 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd moŜe złoŜyć oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, Ŝe stan czynny spadku znacznie przewyŜsza długi spadkowe. 
 
 

§ 14 



1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny w wysokości 
równej co najmniej 100.000 zł., mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji. 

2. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donatorów, 
którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji 

 
§ 15 

1. Tytuł Honorowego Donatora ma charakter osobisty. 
2. Rada Fundacji moŜe odebrać tytuł Honorowego Donatora w razie gdyby działalność danej 

osoby była sprzeczna z celami i charakterem Fundacji. 
 

IV. Organy Fundacji 
 

§ 14 
1. Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji 
b) Zarząd Fundacji 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem  
za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.  

3. Członkami Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami 
Zarządu Fundacji oraz osoby będące członkami rodzin lub krewnymi członków Zarządu 
lub tez osobami bliskimi. 

 
§ 15 

Rada Fundacji składa się z ośmiu do dwunastu członków powołanych przez Fundatora za ich 
zgodą. 
 

§ 16 
1. KaŜdego z członków rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 
2. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. 
3. Przy zachowaniu zasady, o której mowa w ust. 2, moŜliwe jest powołanie członka Rady 

Fundacji w czasie trwania kadencji na okres do jej zakończenia oraz odwołanie w kaŜdym 
czasie. 

4. Fundator wskazuje przewodniczącego Rady i jego zastępcę spośród członków Rady.  
 

§ 17 
Do kompetencji Rady Fundacji naleŜy: 
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji na czteroletnią kadencję  

z wyłączeniem zgodnym z zapisami § 21 ust.4, 
2) decyzje Rady Fundacji, o których mowa w ust. 2, wchodzą w Ŝycie po ich zatwierdzeniu 

przez Fundatora, 
3) ustalanie zasad i warunków zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Fundacji, 
4) zatwierdzenie programu działalności Fundacji oraz budŜetu na rok następny, 
5) przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, 
6) przyjmowanie sprawozdania Zarządu Fundacji z jego rocznej działalności i udzielanie 

Zarządowi absolutorium - po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania przez Komisję 
Rewizyjną, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu Fundacji, 
8) przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora,  
9) ustalanie zasad dokonywania wpisów w Księdze Honorowych Donatorów oraz 

podejmowanie uchwał co do wpisu, 



10) przyznawanie medali honorowych i innych wyróŜnień, osobom zasłuŜonym dla Fundacji, 
11) wyraŜanie zgody na rozporządzenie składnikiem majątku Fundacji o wartości 

przekraczającej 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł),  
12) inne sprawy zastrzeŜone w Statucie. 
 

§ 18 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku na posiedzeniu zwyczajnym. 
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji moŜe zwołać Zarząd Fundacji z własnej 

inicjatywy lub na wniosek czterech członków Rady, jej przewodniczącego lub na wniosek 
Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w terminie do 21 dni 
od daty złoŜenia Zarządowi wniosku przez uprawnione podmioty. 

 
§ 19 

1. KaŜdy członek Rady Fundacji ma 1 głos. 
2. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy składu Rady.  
3. Przewodniczący Rady moŜe w szczególnych okolicznościach zarządzić głosowanie 

pisemne nad uchwałami Rady Fundacji. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.  
4. Organizację pracy Rady reguluje uchwalony przez nią regulamin. 
 

§ 20 
Fundacją kieruje Zarząd, zgodnie z jej Statutem. 
 

§ 21 
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego 

i Zastępcy. 
2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata. 
3. Rada Fundacji moŜe powołać członka Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządu, na 

okres do jej zakończenia. 
4. Decyzja Rady Fundacji, o której mowa w ust. 2, wchodzi w Ŝycie po ich zatwierdzeniu 

przez Fundatora. 
5. Pierwszy Zarząd, składający się z trzech do siedmiu osób w tym Przewodniczącego 

Zarządu powołuje Fundator. Skład tego Zarządu moŜe być uzupełniony w czasie jego 
kadencji zgodnie z ust. 2. Rada Fundacji w czasie trwania kadencji pierwszego Zarządu 
moŜe rozszerzyć jego skład zgodnie z ust. 1. 

6. Po upływie Kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu 
powołania Zarządu Fundacji nowej kadencji. 

 
§ 22 

1. Zarząd Fundacji zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania wszystkich czynności  
i prowadzenia spraw Fundacji, zgodnie ze Statutem. 

2. Do Zarządu Fundacji naleŜy: 
a) realizacja celów Fundacji, zgodnie ze Statutem, 
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
c) przygotowanie projektu regulaminu organizacyjnego Fundacji, 
d) przygotowanie programu działalności i budŜetu na rok następny, 
e) składanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za kaŜdy rok, 
f) przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów, 
g) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych oraz 

działalności gospodarczej według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia 
celów Fundacji, 



h) przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów, medali oraz innych 
wyróŜnień osobom zasłuŜonym dla Fundacji. 

i) zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji, 
j) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zakresem określonym w celach 

fundacji. 
3. Zarząd moŜe określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który ma być zgodny 

ze Statutem. 
4. Zarząd Fundacji zapewnia warunki pracy dla Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 23 
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w głosowaniu - bezwzględną większością głosów 

przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. 
2. W sprawach niecierpiących zwłoki decyzje moŜe podejmować przewodniczący Zarządu, 

jednakŜe decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliŜszym posiedzeniu Zarządu. 
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania za Fundację wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu, z których jeden jest Przewodniczącym lub jego Zastępcą. 
4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu moŜe składać jedna 

osoba upowaŜniona do tego uchwałą Zarządu. 
 

§ 24 
Zarząd Fundacji jest upowaŜniony do ustanawiania pełnomocników. 
 

§ 25 
Zarząd, w uzgodnieniu z Radą Fundacji, moŜe zapraszać osoby zasłuŜone dla Fundacji do 
Komitetu Honorowego Fundacji, nie będącego jej organem. 
 
 

§ 26 
1. Organem kontrolnym Fundacji jest Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków 

powoływanych przez Fundatora.  
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest zbieŜna z kadencją Zarządu i trwa cztery lata. 
3. Fundator moŜe odwołać członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji.  
4. W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Fundator 

powołuje nową osobę na okres do zakończenia kadencji. 
 

§ 27 
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

a) kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów, 
b) kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji, 
c) informowanie Zarządu o wynikach kontroli, 
d) składanie sprawozdań i opinii Radzie Fundacji co najmniej raz w roku. 

2. Komisja Rewizyjna raz w roku, do końca maja, składa sprawozdanie za poprzedni rok 
Radzie Fundacji i Fundatorowi. 

 
§ 28 

1. Komisja Rewizyjna zbiera się dwa razy w roku, w razie potrzeby na wniosek Fundatora, 
Rady Fundacji lub Zarządu. 

2. Komisja Rewizyjna wyraŜa swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych 
bezwzględną większością głosów wszystkich członków. 

§ 29 
1. Członek Zarządu moŜe być pracownikiem Fundacji. 



2. Członkowie organów Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą:  
a) otrzymywać poŜyczek z Fundacji;  
b) nabywać lub korzystać z  majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niŜ osoby 

nie związane z Fundacją;  
c) sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niŜ 

podmioty nie związane z Fundacją.  
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się równieŜ do pracowników Fundacji. 
 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
§ 30 

Uprawniony do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator. 
 

§ 31 
1. Fundacja moŜe połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach - na warunkach 

określonych umową obu fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu. 
2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust.1, uchwałę podejmuje Rada Fundacji - po 

uzyskaniu opinii pozostałych organów. Uchwała Rady Fundacji do waŜności wymaga 
zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu. 

3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust.1, zawiera Zarząd. 
 

§ 32 
1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona, lub w razie 

wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji - Fundacja podlega likwidacji w 
sposób określony w ust. 2 i 3. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator - na wniosek Rady Fundacji. 
3. W uchwale o likwidacji Fundacji Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie 

majątku pozostałego po likwidacji.  
 
  
 
 
Gliwice, dnia 14 listopada 2006 r.   
 


