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TEKST JEDNOLITY 
do wniosku Zarządu do Rady Fundacji o zmianę statutu 

na dzień 27 kwietnia 2018 r. r. 
 

STATUT FUNDACJI 
Werbistowskie Centrum Migranta FU SHENFU 

w nowym brzmieniu 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Założycielem fundacji Werbistowskie Centrum Migranta FU SHENFU, zwanej dalej 
„Fundacją” jest Fundator Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) z siedzibą w 
Warszawie, zwanym w dalszej części „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 6 
października 2008 r. sporządzonym w Warszawie przez Elżbietę Rześną-Baryską, 
notariusza mającego kancelarię w Warszawie przy ulicy Grenadierów nr 13.  

2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, 
ustawy o działalności pożytku publicznego oraz niniejszego Statutu.  

3. W realizacji swoich celów statutowych Fundacja może współdziałać z organizacjami 
społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami twórcami, organizacjami i instytucjami 
religijnymi, jak również innymi osobami lub podmiotami, które chcą działać na rzecz 
realizacji celów fundacji.  

4. Z dniem zarejestrowania zmiany Statutu, Fundacja działać będzie pod nową nazwą, tj. 
Werbistowskie Centrum Migranta FU SHENFU. 

 
§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

 
§ 4 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 

prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 5 
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 
§ 6 

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister Administracji i Cyfryzacji.  
 

§ 7 
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, także przystępować do spółek i fundacji. 

 
§ 8 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę. 
 

§ 9 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznymi i prawnym. 
 

§ 10 
Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
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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 jej 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. 
 

II. CELE I ZADANIA 
 

§ 11 
1. Celem Fundacji jest: 

1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w 
szczególności imigrantom i uchodźcom, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) prowadzenie działalności charytatywnej; 
3) prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
4) praca duszpasterska wśród uchodźców i imigrantów; 
5) ochrona i promocja zdrowia; 
6) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
8) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości; 
9) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
10) rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania, fundowania stypendiów; 
11) upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
12) promocja kultury, sztuki, religii oraz ochrony dóbr kultury i tradycji; 
13) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
14) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym ochrona praw migrantów i 

uchodźców;  
15) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą;  
16) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami na wszystkich kontynentach świata; 
17) promocja i organizacja wolontariatu. 

 
2. Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: 

1) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych 
świadczeń osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów krajowych i 
zagranicznych, wspierających cele Fundacji, 

2) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu niezbędnego dla 
realizacji celów Fundacji, 

3) pomoc finansową i rzeczową dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w 
szczególności imigrantów i uchodźców, 

4) organizowanie akcji pomocy osobom pozostających w trudnej sytuacji życiowej, 
imigrantów i uchodźców oraz z udziałem innych podmiotów, 

5) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe Ośrodka Migranta FU SHENFU, 
6) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji 

Ośrodka Migranta FU SHENFU oraz innych obiektów realizujących cele Fundacji, 
7) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie wskazanym w par.11 
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III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI  
ODPŁATNA LUB NIEODPŁATNA  

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

§ 12 
 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków na 
realizację celów statutowych Fundacji.  

2. Przedmiotem działalności gospodarczej może być wg polskiej klasyfikacji działalności: 

47 – HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI 
SAMOCHODOWYMI 

18 – POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 
55 – ZAKWATEROWANIE 
56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 
58 – DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
62 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE 

INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA  
63 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 
64 – FINANSOWA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW 

EMERYTALNYCH 
66 – DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE 

EMERYTALNE 
73 – REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 
74 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 
77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA 
78 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 
79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW 

TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE 
REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 

82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA 
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

94 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 
96 – POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. 
36 – POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY  
38 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM 

ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW  
39 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 
45 – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 
49 – TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 
52 – MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 
41 – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 
42 – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
43 – ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 
 

3. Dla realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność odpłatną lub nieodpłatną pożytku 
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w następującym zakresie:  
85 – EDUKACJA 
86 – OPIEKA ZDROWOTNA 
87 – POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 
88 – POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 
90 – DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 
91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

ZWIĄZANA Z KULTURĄ 
93 – DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 
94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANA 
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IV. DOCHODY FUNDACJI 
 

§ 13 
Na dochody Fundacji składają się: 

1. publiczne zbiórki pieniędzy i darów rzeczowych; 
2. zbiórki pieniędzy od osób fizycznych i prawnych w zakładach pracy, instytucjach, 

organizacjach itp.; 
3. dobrowolne wpłaty; 
4. działalność gospodarcza i dochody z imprez celowych (aukcje, loterie, koncerty, widowiska 

sportowe, kiermasze, konkursy itp.); 
5. darowizny, zapisy, spadki i subwencje otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 

krajowych i zagranicznych; 
6. wpływy z ruchomości i nieruchomości nabytych przez Fundację w trakcie jej działania; 
7. odsetki bankowe od lokat Fundacji; 
8. inne wpływy. 

 

V. FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI 
 

§ 14 
Fundusz założycielski tworzy się z wkładu wniesionego przez Fundatora, jako podstawa jej 

rejestracji. Fundusz ten w dniu założenia Fundacji wynosi w kwocie 2000 PLN (słownie: dwa 
tysiące). 

 
§ 15 

1. Dochody Fundacji przeznacza się na: 
a) finansowanie celów określonych w § 11, w tym na udzielanie pomocy rzeczowej 

osobom fizycznym i prawnym; 
b) rozwój działalności Fundacji;  

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na 
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

3. Dochody ze zbiórek i imprez mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla 
którego je zorganizowano. 

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 
  

VI. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI 
 

§ 16 
Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, 
2. Zarząd Fundacji, 
3. Rada Honorowa. 

 

 
RADA FUNDACJI 

 
§ 17 

1. Rada Fundacji ustala strategię kierunków działania Fundacji. 
2. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym 

mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, a jej członkowie: 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
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wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

3. W skład Rady Fundacji wchodzi 3-5 osób, powoływanych na czas nieokreślony i 
odwoływanych w każdej chwili przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży 
Werbistów), który podejmuje decyzję po wysłuchaniu opinii członków Rady Prowincjalnej 
Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów). 

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa: 

a) z chwilą wydania przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów) 
dekretu dotyczącego jego odwołania z Rady Fundacji 

b) z chwilą doręczenia przez członka Rady Fundacji Prowincjałowi Zgromadzenia Słowa 
Bożego (Księży Werbistów) pisma o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji, 

c) z chwilą wystąpienia okoliczności określonych w § 17, pkt 2 a, b, 
d) z chwilą jego śmierci. 

6. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji wymagana jest obecność więcej niż połowy 
członków Rady Fundacji. 

7. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są na posiedzeniach i zapadają zwykłą większością 
głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia, 
którym jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. Ponadto uchwały 
mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego (obiegowego), przy czym do 
podjęcia takiej uchwały wystarczy jej akceptacja przez więcej niż połowę członków Rady 
Fundacji. 

8. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku. 
 
 

§ 18 
Do Rady Fundacji należy: 

1. określanie ogólnych kierunków działań Fundacji; 
2. prawo dokonywania zmiany Statutu, przy czym każdorazowa zmiana wymaga 

zatwierdzenia przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów), który 
podejmuje decyzję po wysłuchaniu opinii członków Rady Prowincjalnej Zgromadzenia 
Słowa Bożego (Księży Werbistów); 

3. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działania Fundacji; 
4. prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Honorowej i Zarządu; 
5. powoływanie Rady Honorowej, w tym Prezesa Rady Honorowej i jego Zastępcy; 
6. podejmowanie decyzji co do losów majątku po likwidacji Fundacji, która dla swej ważności 

wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży 
Werbistów), podejmującego decyzję po zasięgnięciu opinii członków Rady Prowincjalnej 
Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów); 

7. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących interpretacji postanowień Statutu; 
8. powoływanie i odwoływanie w każdym czasie członków Zarządu oraz określanie ich funkcji 

i zakresu działania co wymaga zatwierdzenia przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa 
Bożego (Księży Werbistów), podejmującego decyzję po zasięgnięciu opinii członków Rady 
Prowincjalnej Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów); 

9. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów o 
pracę; 

10. podejmowanie uchwał, o których mowa w § 24 Statutu; 
11. zatwierdzanie wniosków o przyznawaniu pomocy Fundacji; 
12. coroczne zatwierdzanie programu działania Fundacji przedstawionego przez Zarząd 

Fundacji; 
13. przyjęcie sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w danym roku 

kalendarzowym i udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez 
nich obowiązków; 

14. kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji oraz pracą Zarządu Fundacji. 
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ZARZĄD FUNDACJI 
 

§ 19 
Zarząd Fundacji jest organem jedno lub wieloosobowym, składającym się z Prezesa 

Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony i 
przez nią odwoływanych, co wymaga zatwierdzenia przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa 
Bożego (Księży Werbistów), podejmującego decyzję po zasięgnięciu opinii członków Rady 
Prowincjalnej Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów).  

 
§ 20 

Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 21 

Mandat członka Zarządu wygasa: 
1. z chwilą zatwierdzenia przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów) 

decyzji Rady Fundacji o odwołaniu; 
2. z chwilą doręczenia przez członka Zarządu Prowincjałowi Zgromadzenia Słowa Bożego 

(Księży Werbistów) pisma o rezygnacji z uczestnictwa w Zarządzie Fundacji;  
3. z chwilą wystąpienia okoliczności określonych w § 20; 
4. z chwilą jego śmierci. 

 
§ 21 a 

Do zadań Zarządu należy: 
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, prowadzenie jej spraw i kierowanie całokształtem 

działalności;  
2. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ich działalnością; 
3. powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w 

jednostkach organizacyjnych Fundacji; 
4. wnioskowanie zmian w statucie Fundacji oraz opiniowanie decyzji Rady Fundacji w 

przedmiocie likwidacji Fundacji; 
5. sporządzanie rocznych i wieloletnich programów i planów działania Fundacji oraz 

przedkładanie ich Radzie Fundacji; 
6. sporządzanie zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym sprawozdań z działalności 

Fundacji oraz przedkładanie ich Radzie Fundacji do zatwierdzenia; 
7. opiniowanie wniosków o skorzystanie z pomocy Fundacji i przedkładanie ich do 

zatwierdzenia Radzie Fundacji. 
 

§ 22 
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani 

przez Radę Fundacji. 
§ 23 

Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Rady Fundacji lub na wniosek Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży 
Werbistów). 

§ 24 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes 

samodzielnie, przy czym, w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł każdy 
członek Zarządu może reprezentować Fundację samodzielnie. W przypadku zaciągania 
zobowiązań powyżej kwoty 100.000,00 zł Fundację reprezentuje łącznie dwóch członków Zarządu. 
Do zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 300.000,00 zł do sprzedaży, obciążania nieruchomości i 
innych decyzji związanych z nieruchomościami (z wyłączeniem drobnych remontów), decyzji o 
podjęciu uczestnictwa w projektach unijnych dodatkowo wymagana jest uprzednia pisemna 
uchwała Rady Fundacji, która to uchwała dla swej ważności wymaga pisemnego zatwierdzenia 
przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów), podejmującego decyzję po 
zasięgnięciu opinii członków Rady Prowincjalnej Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów).  
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RADA HONOROWA 
 

§ 26 
1. Rada Fundacji może powołać Radę Honorową, która: 

a) prowadzi działalność propagującą idee Fundacji w kraju i za granicą; 
b) jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, który może pisemnie przedstawić swoje 

propozycje Radzie Fundacji, która to Rada nie jest nimi związana.  
2. Członkostwo w Radzie Honorowej ustaje wskutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub 

odwołania przez Radę Fundacji lub Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży 
Werbistów). 

3. Rada Honorowa może spotykać się na posiedzeniach, które zwoływane są przez 
Przewodniczącego Rady Fundacji lub z inicjatywy członków Rady Honorowej. Na 
posiedzenie Rady Honorowej mogą być zapraszani: przedstawiciel Zarządu Fundacji lub 
przedstawiciel Rady Fundacji.  
 

VII. ZMIANY STATUTU 
 

§ 27 
Rada Fundacji może zmienić Statut, w tym m.in. cele Fundacji z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży 
Werbistów), uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Rady Fundacji. Zmiana statutu dla swej ważności wymaga pisemnego zatwierdzenia 
przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów), który podejmuje decyzję po 
zasięgnięciu opinii członków Rady Prowincjalnej Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów). 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 28 
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii 

Zarządu, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Rady Fundacji. 
 

IX. LIKWIDACJA 
 

§ 29 
Likwidacja Fundacji następuje w przypadku podjęcia uchwały w tym przedmiocie, 

podejmowanej w obecności co najmniej 4/5 składu Rady Fundacji zwykłą większością głosów, po 
zasięgnięciu uprzedniej opinii Zarządu oraz Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży 
Werbistów). Dla swej ważności uchwała ta wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Prowincjała 
Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów), który podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii 
członków Rady Prowincjalnej Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów). 

 
§ 30 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Słowa Bożego (Księży Werbistów). 

 
§ 31 

Statut w powyższym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zarejestrowania zmian przez 
Sąd Rejestrowy. 

 


