S TA T UT FU ND ACJ I
„ Fu nda cj a Po ro zm a w ia jm y o zd ro w iu”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1 . Fundacja pod nazwą „Fundacja Porozmawiajmy o zdrowiu” z siedzibą w Krakowie, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona w dniu 4.02.2020 rok objęta aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem
Grzegorzem Mardyła w Krakowie , do nr Rep. A 3437-3438/2020 przez Agatę Niemiec działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z
późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2 . Fundatorem Fundacji jest Agata Niemiec, zwana dalej Fundatorem.
§ 2
1 . Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
2.

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

3.

Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji
zdrowia.
§ 3

1.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2.

Fundacja

prowadzi

działalność

na

terenie

Rzeczypospolitej

Polskiej,

przy

czym

w zakresie niezbędnym dla realizacji celów może ona także prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3.

Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw ochrony zdrowia.
§5
1.

Fundacja może posiadać własny znak graficzny (logo) oraz własną pieczęć.

2.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia i przyznawać je,
wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

3.

Fundacja może nadawać status Partnera Fundacji podmiotom, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.
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4.

Fundacja może przyznawać tytuł Patrona Fundacji osobom fizycznym i prawnym, szczególnie
zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§6

Fundacja została powołana w następujących celach:
1) ochrony i promocji zdrowia;
2) poprawy jakości życia oraz budowania potencjału zdrowotnego społeczeństwa, w szczególności
dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych i osób z obszarów wiejskich;
3) popularyzacji idei wczesnej profilaktyki i odpowiedzialności za własne zdrowie;
4) promocji zdrowego stylu życia oraz inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań
zwiększających świadomość społeczną;
5) kształtowania prawidłowych postaw, zachowań, zasad higieny i zdrowego odżywiania;
6) upowszechniania wiedzy na temat chorób spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i
społecznymi oraz możliwości ich zapobiegania;
7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
8) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania znajomości praw
dziecka i ich ochrony;
9) aktywizacji i wspierania osób starszych oraz propagowania integracji międzypokoleniowej;
10) aktywizacji działaczy społecznych, ludzi ze świata nauki, oświaty i medycyny, a także tworzenia
przestrzeni dla ich działalności w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia;
11) aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz ochrony zdrowia oraz wyrównywania szans w dostępie
do edukacji zdrowotnej i pomocy medycznej;
12) prowadzenia działalności charytatywnej i pomocy społecznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób
starszych, osób niepełnosprawnych i osób z obszarów wiejskich.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) działalność edukacyjną i informacyjną, w szczególności:
a)

tworzenie,

konsultowanie

i

realizację

interdyscyplinarnych

programów

badawczo-

edukacyjnych;
b) organizację kampanii społecznych i edukacyjnych, także z wykorzystaniem innowacyjnych
technologii;
c)

prowadzenie i organizowanie szkoleń, kursów i spotkań;

d) prowadzenie działalności naukowej, badawczej, tworzenie raportów, analiz i opracowań;
e)

organizowanie, wspieranie organizacji i udziału w konferencjach, wykładach, wystawach,
wyjazdach, wycieczkach i ekspedycjach badawczych w celu wymiany doświadczeń oraz
zdobywana i przekazywania wiedzy;
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f)

współpracę z placówkami ochrony zdrowia, jednostkami naukowymi i badawczymi,
administracją państwową i samorządową, mediami oraz organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi;

g) wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających
na rzecz popularyzacji wartości zgodnych z celami Fundacji;
h) opracowywanie oraz wydawanie publikacji, materiałów edukacyjnych, szkoleniowych i
informacyjnych;
2) działalność pomocową, w szczególności:
a)

wsparcie finansowe i rzeczowe osób pracujących z dziećmi, osobami starszymi i
niepełnosprawnymi;

b) organizowanie pomocy społecznej i wsparcia charytatywnego, w tym wsparcia finansowego i
rzeczowego na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych i osób z
obszarów wiejskich;
c)

organizowanie programów profilaktycznych i diagnostycznych;

3) inne przedsięwzięcia mające na celu realizację celów statutowych.
§8
1.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w obszarze ochrony i promocji
zdrowia, na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
688).

2.

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
2) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
3) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD
88.10.Z);
4) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
5) Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
6) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.14.Z);
7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
8) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
9) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
10) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
72.20.Z).

3.

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
2) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
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3) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD
88.10.Z);
4) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
5) Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
6) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.14.Z);
7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
8) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
9) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
10) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
72.20.Z).
4.

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

5.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących
działalność zbieżną z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§9

1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
przyznany przez Fundatora w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.

2.

Dochodami Fundacji zwiększającymi majątek są:
1) darowizny, spadki, zapisy;
2) subwencje, dotacje, granty i inne nieodpłatne przysporzenia;
3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, a nadto wpływy ze zbiórek, loterii, gier, aukcji i innych
podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich
przepisów;
4) odsetki bankowe i przychody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5) dochody z działalności gospodarczej, o ile jest prowadzona;
6) dywidendy i zyski z akcji i udziałów;
7) dochody z praw majątkowych i majątkowych praw autorskich;
8) przychody z działalności odpłatnej.
§ 10

1.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
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§ 11
1.

Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter fakultatywny, jest prowadzona w rozmiarach służących
celom statutowym i stanowi działalność dodatkową w stosunku do podejmowanej przez Fundację
działalności pożytku publicznego.

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie po wyrażeniu na to zgody przez Zarząd
Fundacji oraz po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3.

Zgoda Zarządu Fundacji, wyrażona w formie stosownej uchwały, powinna wskazywać rodzaj i charakter
działalności (ze wskazaniem kodu działalności zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności), której
wykonywania Fundacja może się podjąć.

4.

Wszelkie przychody uzyskane przez Fundację z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie ona
przeznaczać na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§ 12

1.

Dochody uzyskiwane z całości majątku oraz z odpłatnej działalności statutowej Fundacji przeznaczane
są w całości na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów
Fundacji, o ile darujący lub spadkodawca nie postanowili inaczej.

3.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa
długi spadkowe.
§ 13

1.

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy 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”.

2.

Fundacja nie może przekazywać majątku 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 lub na preferencyjnych warunkach,

3.

Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków Zarządu Fundacji,
członków Rady Fundacji, 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.

Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 14
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji;
2) Rada Fundacji, o ile zostanie powołana przez Fundatora;
3) Rada Programowa Fundacji, o ile zostanie powołana przez Fundatora.
§ 15
1.

Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji.

2.

Fundator może pełnić funkcje w innych organach Fundacji.

3.

Członek Rady Fundacji nie może być równocześnie członkiem Zarządu Fundacji. Ograniczenie to
dotyczy także Fundatora.

4.

W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji pełni on funkcję Prezesa Zarządu.

5.

W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Rady Fundacji pełni on funkcję Przewodniczącego Rady.

6.

W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji Prezesa Zarządu Fundacji podejmuje on
decyzję o wyborze Prezesa Zarządu Fundacji.
Rada Fundacji
§ 16

1.

Rada Fundacji składa się z 1 do 3 osób.

2.

Skład Rady Fundacji powołuje Fundator.

3.

W chwili powstania Fundacji Rada Fundacji nie istnieje, ale może zostać powołana w każdym czasie
przez Fundatora.

4.

W przypadku powołania Rady Fundacji będzie ona pełniła funkcję organu kontrolnego.

5.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) zatwierdzenie corocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
2) wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Fundacji i kierunkach wydatkowania środków;
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie
absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
5) żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji;
6) żądanie od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

6.

Fundator może wchodzić w skład Rady Fundacji, pod warunkiem niepełnienia lub rezygnacji z pełnienia
funkcji członka Zarządu Fundacji. Fundator obejmuje członkostwo w Radzie Fundacji na podstawie
pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Fundacji.

7.

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:
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1) odwołania przez Fundatora;
2) złożenia pisemnej rezygnacji.
8.

Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 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 Radzie Fundacji 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;
§ 17

Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza Rady Fundacji, z uwzględnieniem § 15 ust. 5. Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji
określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
§ 18
1.

Rada Fundacji odbywa posiedzenie co najmniej raz w roku.

2.

Uchwały Rady Fundacji podejmowane są w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji.

3.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Fundacji.

4.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.

5.

Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli
wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o jej treści.
Zarząd Fundacji
§ 19

1.

Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i fakultatywnie z 1 do 2 członków Zarządu
Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.

2.

Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji dożywotnio pełni Fundator, o ile nie zdecyduje o zasiadaniu w Radzie
Fundacji.

3.

Pozostałych członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Prezes Zarządu Fundacji może wyznaczyć
wiceprezesów spośród członków Zarządu Fundacji.

4.

W przypadku zasiadania Fundatora w Radzie Fundacji, Fundator w drodze uchwały powołuje nowego
Prezesa Zarządu Fundacji.

5.

Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
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2) odwołania członka Zarządu Fundacji uchwałą Fundatora;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
7.

Każdy z członków Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji, może być powołany i odwołany z
osobna. W razie ustania członkostwa można uzupełnić skład Zarządu Fundacji poprzez dokooptowanie.
Kadencja powołanego w ten sposób członka Zarządu Fundacji upływa z końcem kadencji pozostałych
członków Zarządu Fundacji.
§ 20

Zarząd Fundacji jest właściwy we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Fundacji, o ile
niniejszy Statut nie stanowi inaczej, w szczególności:
1) kieruje działalnością Fundacji;
2) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
3) zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Fundacji;
4) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
5) zarządza majątkiem Fundacji;
6) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
7) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
8) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;
9) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;
10) organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji, o ile jest prowadzona.
§ 21
Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub
dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.
§ 22
1.

Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym
do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu
Fundacji. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

2.

Zarząd Fundacji przedkłada Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji.

3.

Zarząd Fundacji przedkłada właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

4.

Wszelkie umowy między Fundacją a członkami Zarządu Fundacji zawiera w imieniu Fundacji
pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji, a w przypadku jej niepowołania – wskazany przez
Fundatora.
§ 23

Posiedzenia Zarządu Fundacji są zwoływane w miarę potrzeb, przez Prezesa Zarządu Fundacji.
§ 24
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1.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.

Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie.

3.

Wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji, a w przypadku jej niepowołania Fundator.

4.

Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Rada Programowa Fundacji
§ 25

1.

Merytorycznym organem doradczym Fundacji jest Rada Programowa, licząca od 1 do 5 członków, w tym
Fundatora. Rada Programowa Fundacji jest organem fakultatywnie powoływanym przez Fundatora w
drodze uchwały.

2.

Funkcję Przewodniczącego Rady Programowej pełni osoba wskazana przez Fundatora lub sam Fundator.

3.

Członków Rady Programowej zaprasza do udziału w jej pracach Fundator, działając z własnej inicjatywy
lub na wniosek Zarządu Fundacji.

4.

Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek:
1) odwołania członka Rady Programowej przez Fundatora;
2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji.

5.

Rada Programowa odbywa posiedzenia w miarę potrzeb. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są
na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej lub Zarządu Fundacji. W celu usprawnienia prac Rady
Programowej, może ona opracować wewnętrzny regulamin, przyjęty następnie w formie uchwały przez
Zarząd Fundacji.

6.

Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W
razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Programowej.

7.

Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 26

Zmiany Statutu dokonuje Fundator lub Rada Fundacji, o ile została powołana.
Rozdział VII
Połączenie Fundacji
§ 27
1.

Dopuszcza się możliwość połączenia się Fundacji z inną fundacją, jeżeli celem takiego połączenia będzie
efektywniejsze realizowanie celów statutowych Fundacji.

2.

Połączenie z inną fundacją nie może być dokonane, jeżeli w jego wyniku uległyby zmianie cele Fundacji,
o których mowa w § 6 Statutu.
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3.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji
§ 28

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie:
1) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;
2) wyczerpania się jej środków finansowych i innych składników majątku;

2.

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji, Rady Fundacji i Rady
Programowej.

3.

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra, o którym mowa w § 4 Statutu.

4.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały
Zarządu Fundacji, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
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