STATUT
Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II

Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:
Dorotę Fick
zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agatę Łakota
- Gątarz w kancelarii notarialnej w Świętochłowicach, ul. Strzelców Bytomskich 6, w
dniu 04.kwietnia.2011 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
2.Fundacja jest apolityczna.
3.Fundacja w swoich działaniach opiera się na zasadach chrześcijańskich i nauczaniu
Kościoła Katolickiego.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Świętochłowice.
§4
1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3.Dla realizacji swojego celu Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celem fundacji jest realizacja działań, na rzecz pomocy rodzinom polskim w kraju i poza terenem RP
oraz wspieranie małżeństw w sytuacjach kryzysowych, ukierunkowanych na:
1.Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie budowania i wspierania dialogu miedzy
osobami (w tym w szczególności w rodzinie), grupami społecznymi, grupami narodowościowymi
oraz rozwoju kontaktu miedzy społeczeństwami.
2.Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom antyspołecznym oraz profilaktyka uzależnień.
3.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a
szczególnie w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
4.Popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej.
5.Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.
6.Promocję i organizację wolontariatu.
7.Działalność charytatywną.
8.Ochronę i promocję zdrowia.
9.Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
10.Działania na rzecz równouprawnienia osób i grup, zapobieganiu izolacji i dyskryminacji (w tym
szczególnie ochrona praw kobiet oraz aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy
po okresie pracy w domu).
11.Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim.
12.Inspirowanie współdziałania na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność,
kulturalna, oświatowa w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
13.Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
14.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
15.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
16.Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§7
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1.Współdziałanie ze wszystkimi kościołami chrześcijańskim.
2.Prowadzenie działalności gospodarczej.
3.Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym
organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz
wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4.Prowadzenie działań wydawniczych, publicystycznych, i informacyjnych, w tym
opracowywanie i wydawanie czasopism, książek, broszur i inne.
5.Integrację i promowanie środowisk lokalnych i inicjatyw obywatelskich oraz wspieranie ich
działań.
6.Współpracę z placówkami edukacyjnymi, instytucjami samorządowymi, rządowymi
i prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju jak i zagranicą.
7.Promocję medialną na rzecz celów statutowych przy zastosowaniu różnych środków
przekazu.
8.Organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych,
osób fizycznych i prawnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
§8

Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
1. 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
2. 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
3. 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
4. 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
5. 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
6. 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
7. 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
8. 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
9. 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10. 10.52.Z Produkcja lodów
11. 1.10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
12. 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
13. 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
14. 10.84.Z Produkcja przypraw
15. 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
16. 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
17. 18.11.Z Drukowanie gazet
18. 18.12.Z Pozostałe drukowanie

19. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
20. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
21. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
22. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
23. 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
24. 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
25. 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
26. 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
27. 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
28. 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
29. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
30. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
31. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
32. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
33. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
34. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
35. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych
36. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
37. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i
targowiskach
38. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiskach
39. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
40. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
41. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
42. 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
43. 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
44. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
45. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
46. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
47. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
48. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
49. 58.11.Z Wydawanie książek
50. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
51. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
52. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
53. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
54. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
55. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
56. 74.20.Z Działalność fotograficzna
57. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane
58. 81.2 Sprzątanie obiektów
59. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
60. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
61. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
62. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
63. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
64. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
65. 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
66. 85.20.Z Szkoły podstawowe
67. 85.31.A Gimnazja
68. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
69. 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego
70. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
71. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
72. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
73. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
74. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
75. 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
76. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
77. 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

78. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
79. 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
80. 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
81. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
82. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
83. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
84. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dochód z działalności gospodarczej w całości jest przeznaczony na cele statutowe.

§9
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD
jako:
1.94.91.Z Działalność organizacji religijnych
2.13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
3.14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
4.14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
5.17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
6.32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
7.69.10.Z Działalność prawnicza
8.78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
9.79.11.B Działalność pośredników turystycznych
10.79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
11.79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
12.85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
13.85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
14.85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
15.86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
16.88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
17.88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
18.90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
19.90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
20.90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
21.90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

§ 10

Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako:
1.94.91.Z Działalność organizacji religijnych
2. 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
3. 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
4. 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
5. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
6. 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
7. 69.10.Z Działalność prawnicza
8. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
9. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
10. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
11. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
12. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
13. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
14. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
15. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
16. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

17. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
18. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
19. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
20. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
21. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
22. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
23. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
24. 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 11
Odpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza nie są prowadzone w
odniesieniu do tego samego działania.
§ 12
Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza zostaną
rachunkowo wyodrębnione.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 13
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych na
w tym na cele statutowe 1.000 ( jeden tysiąc ) złotych, oraz 1.000 ( jeden tysiąc ) złotych na
działalność gospodarczą, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 14
1.Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) działalności odpłatnej i gospodarczej.

2.Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
c) 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 z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 15
1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3.W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji.
§ 16

Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji.
§ 17
1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu członków.
3.W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4.Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony
członkostwa w Radzie Fundacji.
6.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
7.W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
8.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9.Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
10.Członkowie Rady nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11.Członkowie rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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.

§ 18
1.Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.Fundatorom przysługuje prawo zrzeczenia się członkostwa w Radzie lub zawieszenia
swojego udziału w pracach Rady
5.Szczegółowy tryb i zasady pracy Rady określa jej regulamin.
§ 19
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3.Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4.Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.Nadzór nad działalnością Fundacji.
7.Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 20
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2.Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 21
1.Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób powoływanych przez Radę
Fundacji.

2.Pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
3.Kolejnych Prezesów Zarządu powołuje Rada Fundacji.
4.Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
5.Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji.
6.Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.
7.Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 22
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)uchwalanie regulaminów,
c)sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e)podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
f)przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g)występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie, połączenia z inną Fundacją
oraz likwidacja Fundacji,
h)powołuje oddziały i filie Fundacji.
3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 23
Do

składania

oświadczeń

woli

oraz

reprezentowania

Fundacji

na

zewnątrz,

(w tym w sprawach majątkowych), upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu
lub osoby przez niego upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
Zmiana Statutu
§ 24
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów,
dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.
§ 25
1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 26
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji.
§ 27
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 28
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 29
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
§ 30
1.Symbolem zewnętrznym Fundacji jest logo, którego wzór graficzny stanowi Załącznik nr 1
do Statutu i po zarejestrowaniu podlega ochronie prawnej.
2.Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem „Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła
II .”
§ 31
Nadzór nad Fundacją Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej.

