STATUT FUNDACJI
„BONUM COMMUNE”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Fundacja „BONUM COMMUNE”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została
przez pracowników naukowych poznańskich uczelni:
Prof. dr hab. Stefana Abta – Akademia Ekonomiczna,
Prof. dr hab. Władysława Chałupkę – Polska Akademia Nauk,
Prof. dr hab. Edwarda Ozimka – Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
Dr Jacka Roszkiewicza – Politechnika Poznańska,
Dr Andrzeja Szydlaka – Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
Prof. dr hab. Andrzeja Urbaniaka – Politechnika Poznańska,
zwanych dalej Fundatorami, działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.
zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie
niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2.
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowana celów społecznie i gospodarczo użytecznych
Fundacja może prowadzić – zgodnie z przepisami prawa - działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe zakłady i inne jednostki organizacyjne.
§ 4.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
edukacji.
§ 5.
Fundacja zostaje założona na czas nieokreślony.

§ 6.
1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę
i siedzibę oraz wyróżniający ją znak graficzny( logo).
2. Fundacja może używać samego wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
§ 7.
Zgromadzenie Fundatorów może ustanowić medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 8.
Sfera zadań Fundacji obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) ochrony i promocji zdrowia,
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6) działalności
wspomagającej
rozwój
gospodarczy,
w
tym
rozwój
przedsiębiorczości,
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
9) ekologii,
10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
przeciwdziałania patologiom społecznym,
12) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
14) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społecznościami,
15) działalności wspomagającej technicznie i szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.
3 , w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1 –23 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Rozdział II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 9.
Celami Fundacji są:
1) jednoczenie ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego
prowadzące do wszechstronnej pomyślności,
2) zmierzanie do wzrostu dobrobytu, tj. stanu dóbr materialno – kulturalnych i
usług gospodarczych dzielonych według zasad sprawiedliwości, zaspokajających
materialne i duchowe potrzeby społeczeństwa, do którego to stanu należą m.in. –
oświata i wychowanie, kultura i sztuka, warunki zdrowotne, demograficzne,
środki żywienia, warunki pracy i zatrudnienia, konsumpcja, warunki
mieszkaniowe, odpoczynek i rozrywki,
3) wspieranie działań innych osób i instytucji realizujących zadania zgodne z celami
Fundacji.
§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) inspirację oraz prowadzenie własnych badań i wykonywanie ekspertyz,
2) wspieranie lub proponowanie kierunków zmian we wszystkich przejawach życia
społecznego,
3) animowanie i prowadzenie działalności naukowej i oświatowo-wychowawczej,
4) powoływanie wyspecjalizowanych zespołów problemowych,
5) prowadzenie poradnictwa,
6) działalności interwencyjnej, w tym przez organizację zgodnych z przepisami
prawa zgromadzeń i manifestacji,

7) współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz
fizycznymi realizującymi podobne cele w kraju i za granicą,
8) organizowanie i wspieranie konferencji, zjazdów, sympozjów, plenerów,
pielgrzymek, turystyki, imprez kulturalnych, turystycznych i towarzyskich,
9) fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych, a także innych form
pomocy twórczym jednostkom i ośrodkom,
10) rozwijanie różnych form działalności kulturalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem środków społecznego przekazu (m.in. działalności
wystawienniczej, informacyjno-publicystycznej i wydawniczej).
§ 11.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
rzecz ogółu społeczności.
§ 12.
1. Działalność pożytku publicznego Fundacji, zmierzająca do realizacji celów
określonych w § 9 w zakresie zadań opisanych w § 8 pkt 1-14 niniejszego
Statutu może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz
działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych trzech
form działalności w stopniu umozliwiającym określenie przychodów,
kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o
rachunkowości.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie
prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
§ 13.
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego są :
1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD. 72.20.Z),
2) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD. 74.90.Z),
3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (PKD. 72.19.Z),
4) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
5) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
6) działalność pozostałych organizacji członkowskich,
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

gdzie

indziej

7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.Z),
8) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 86.90.E),
9) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),
pozostała
pomoc
społeczna
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

bez

zakwaterowania,

gdzie

indziej

10) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
(PKD 55.20.Z),
11) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),
12) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
13) nauka języków obcych (PKD. 85.59.A),
14) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
15) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 14.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000,- (słownie: dziesięć
tysięcy) złotych wpłaconych gotówką przez Fundatorów.

§ 15.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) subwencji i dotacji,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez
Fundację.

§ 17.
Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub spadkodawcy
nie postanowili inaczej.
§ 18.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że majątek czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 19.
1.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub
dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000 zł, lub
lub jej równowartości w innej walucie, uzyskują – o ile wyrażą stosowne
życzenie – tytuł Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora jest niezbywalny.
§ 20.
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 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) przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu Fundacji,
4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub
pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV.
ORGANY FUNDACJI
§ 21.
Organami Fundacji są:
1) Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem.
2) Zarząd Fundacji,
3) Komisja Rewizyjna
§ 22.
Zgromadzenie tworzą Fundatorzy lub ich spadkobiercy jeżeli wyrażą na to zgodę.
§ 23.
1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na żądanie
przynajmniej trzech członków Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Fundacji przynajmniej raz w roku, nie później niż
do 30 kwietnia po upływie kolejnego roku kalendarzowego.
§ 24.
1. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Zarząd Fundacji drogą elektroniczną, listami
poleconymi lub za osobistym potwierdzeniem co najmniej na 14 dni przed
terminem Zgromadzenia.
2. W szczególnych wypadkach Zgromadzenie może podjąć uchwałę poza
posiedzeniem, korespondencyjnie, jeśli wszyscy członkowie Zgromadzenia
wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na
głosowanie pisemne.
3. W sprawach zmiany statutu oraz likwidacji Fundacji głosowanie pisemne jest
wykluczone.
§ 25.
1. W posiedzeniach Zgromadzenia bez prawa głosu stanowiącego uczestniczy
Zarząd Fundacji.
2. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu również inne zaproszone
osoby.
§ 26.
1. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę członków obecnych.

2. Uchwała o zmianie statutu lub likwidacji Fundacji wymaga udziału w
głosowaniu przynajmniej połowy członków Zgromadzenia.
§ 27.
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
3) wybór Komisji Rewizyjnej,
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z
działalności Fundacji,
6) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich
obowiązków,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
8) udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonywania przez
nich obowiązków,
9) uchwalanie zmian w statucie Fundacji,
10) podjęcie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją,
11) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji lub zawieszenia działalności Fundacji,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych w Statucie do
kompetencji Zgromadzenia.
§ 28.
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powołanych na czas
nieokreślony.
2. Zgromadzenie powołując Zarząd Fundacji poszczególnym osobom powierza
stanowisko Prezesa, Wiceprezesa albo członka Zarządu.
3. Zarząd Fundacji lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w każdym
czasie.
4. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację
reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia.
§ 29.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji
zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia.

we

wszystkich

§ 30.
Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz (w sądzie i poza sądem),
2) opracowuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

sprawach

nie

4)
5)
6)
7)
8)

zaciąga zobowiązania w imieniu Fundacji,
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
ustala regulamin Biura Fundacji,
tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w
jednostkach organizacyjnych Fundacji,
9) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków
na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji.
§ 31.
1. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Fundacji złożoną z osób
skupionych wokół idei Fundacji.
2. Do Rady Fundacji mogą być powoływani pracownicy naukowi uczelni, eksperci i
specjaliści, a także Sponsorzy Fundacji lub ich przedstawiciele.
§ 32.
Członkowie Zarządu – w zależności od uznania Zgromadzenia - mogą otrzymywać
wynagrodzenie lub zwrot wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu
swych funkcji na rzecz Fundacji.
§ 33.
1.
2.
3.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
W przypadku Zarządu dwuosobowego przy braku jednomyślności rozstrzyga
głos Prezesa.
W przypadku zarządu wieloosobowego podjęcie uchwały jest konieczne gdy
przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności
Fundacji, którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się
jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności a
także w innych wypadkach przewidzianych zapisami Statutu.
§ 34.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:
1) w przypadku zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek zarządu
samodzielnie,
2) w przypadku zarządu trzyosobowego - dwaj członkowie Zarządu, lub jeden
członek zarządu i pełnomocnik (prokurent) łącznie.
§ 35.
1. Fundacja posiada statutowy kolegialny organ kontroli, odrębny od organu
zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej, zwany dalej Komisją Rewizyjną.

2. Komisja rewizyjna składa się z dwóch osób powołanych na czas nieokreślony.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podleglości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 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.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Fundacji,
2) ocena pracy Zarządu Fundacji, w tym opiniowanie corocznych sprawozdań i
przedkładanie opinii Zgromadzeniu,
3) składanie wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
4) przedkładanie Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności nie później
niż do 30 kwietnia po upływie kolejnego roku kalendarzowego,
5) zwołanie Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym Statutem.
5. Komisja w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

Rozdział V.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 36.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą – zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami; w tym także poprzez uczestnictwo w
spółkach prawa cywilnego i handlowego lub w ramach spółdzielni.
§ 37.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczane
będą wyłącznie na realizację działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 38.
Przedmiotem działania Fundacji może być:
1) szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z ),
2) gimnazja(PKD 85.31.A),
3) licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B),
4) zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B),
5) technika (PKD 85.32.A),
6) licea profilowane (PKD 85.21.C),
7) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
8) szkoły policealne (PKD 85.41.Z),
9) szkoły wyższe (PKD 85.42.B),
10) szkoły specjalne przyspasabiające do pracy (PKD 85.32.C),
11) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD
85.53.Z),
12) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
13) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe (PKD 55.30.Z),
14) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
(PKD 55.20.Z),
15) pozostałe zakwaterowanie (PKD 56.10.A),
16) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
17) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
18) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
19) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)- (PKD 56.21.Z),
20) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),
21) opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),
22) wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),
23) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),
24) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
25) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
26) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
27) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
28) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z).
§ 39.
1.

2.
3.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona również w formie
organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne,
zwane dalej zakładami.
Zakłady podlegają Zarządowi Fundacji.
Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika
podejmuje Zarząd Fundacji.

4.

Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje
likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
§ 40.

1.

2.

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd
Fundacji.
Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy
zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on kierownikiem
zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
§ 41.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
oboiazującymi przepisami prawa.

Rozdział VI.
ZMIANA STATUTU
§ 42.
Zmiana statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.

§ 43.
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie zgodnie z
postanowieniami § 27, ust. 2 niniejszego statutu.

Rozdział VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.

§ 45.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 46.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 47.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 48.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie.
§ 49.
1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na realizację celów,
którym Fundacja służyła.
2. W przypadku niemożności wskazania celów, o których mowa w ust. 1, majątek
pozostały po likwidacji Fundacji przypadnie Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

