
STATUT
FUNDACJI „TONY ZDROWIA”

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja  pod  nazwa  „TONY  ZDROWIA”,  zwana  dalej  „Fundacją”,  ustanowiona  przez
Jerzego  Jakubiszyn,  Marka  Kanię,  Marka  Błaszczyka,Kazimierz  Drosika,  zwanych  dalej
„Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Wojciech Myga w
Opolu  dnia  12  sierpnia  2016r.,  repertorium  A  nr  8816/2016,  stanowiąc  instytucjonalne
rozwiniecie prowadzonej przez Fundatorów działalności w zakresie ochrony zdrowia działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr
46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.
 

§ 4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5
Organem nadzorującym Fundację, ze względu na cel główny, jest Minister Zdrowia.

§ 6
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych.
 

§ 7
1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa.
2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń, 
a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.
 

§ 8
 Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę.

§ 9
Fundacja  może  ustanowić  odznaki  i  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.



ROZDZIAŁ II: CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10
Celem  Fundacji  jest  działalność  w  zakresie  profilaktyki,  edukacji,  promocji  i  ochrony
zdrowia,  promowania  nowych  technologii  medycznych,  oraz  prowadzenie  działalności
ukierunkowanej na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w powiązaniu z aktywnością artystyczną i twórczą
środowisk medycznych.

§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

1) prowadzenie  działań  z  zakresu  profilaktyki  zdrowotnej,  aktywnego  wypoczynku,
wydarzeń kulturalnych,  rekreacyjnych i  sportowych,  propagowanie  zdrowego stylu
życia, edukacji ekologicznej

2) organizowanie  i  finansowanie  kształcenia  oraz  udzielanie  pomocy  osobom
podnoszącym  lub  zmieniającym  kwalifikacje  zawodowe,  w  tym  fundowanie
stypendiów naukowych,

3) prowadzenie  programów  medycznych  oraz  baz  danych  związanych  z  tymi
programami,

4) analizowanie  i  syntezowanie  danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz
programowych i ich prezentowanie,

5) podejmowanie  różnych  działań  mających  na  celu  zapobieganie  szerzeniu  się  i
ograniczanie  zjawisk  patologii  społecznych,  w  tym  w  szczególności  narkomanii,
alkoholizmu i przemocy,

6)  prowadzenie  szkoleń  w  zakresie  ratownictwa  medycznego  i  udzielania  pierwszej
pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar
wypadków  komunikacyjnych  i  innych  nagłych  zdarzeń  noszących  znamiona
kataklizmu,

7) przyznawanie  stypendiów  i  nagród  dla  osób  biorących  udział  w  realizacji  celu
Fundacji oraz organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów w zakresie tego
celu,

8) skupianie  wokół  idei  Fundacji  ludzi  w  Polsce  i  poza  jej  granicami,  w  tym  w
szczególności  środowiska  medycznego   oraz  przedstawicieli  środowisk  twórczych,
intelektualnych i naukowych, 

9) współpracę  z  instytucjami  państwowymi  i  samorządowymi,  jednostkami  ochrony
zdrowia,  organizacjami  pozarządowymi,  a  w  szczególności  stowarzyszeniami  i
fundacjami,  oraz  osobami  fizycznymi,  działającymi  w  zakresie  objętym  celem
Fundacji,

10)  upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie  audycji
radiowych  lub  telewizyjnych,  filmów  telewizyjnych,  artykułów  prasowych  oraz
reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w
zakresie objętym celami Fundacji,

11)wspieranie  finansowe,  organizacyjne  i  intelektualne  przedsięwzięć  promujących
dorobek z zakresu medycyny, ochrony zdrowia i twórczości włącznie z prowadzeniem
badań naukowych i z  ochroną własności intelektualnej .

12)zlecanie  i  wspieranie  finansowe zakupu specjalistycznego  sprzętu  i  aparatury  oraz
przekazywanie go wybranym placówkom medycznym i naukowym,



13)organizowanie  spotkań  służących  wymianie  doświadczeń  osób  i  jednostek
prowadzących  działalność  w  zakresie  zbieżnym  z  celami  Fundacji,  a  także
upowszechniania tych doświadczeń 

1)  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
2) prowadzenie  działalności  ukierunkowanej  na  potrzeby  osób  zagrożonych

wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
oraz  tworzenie  im  równych  szans  na  drodze  do  ich  rozwoju,  w  tym  pomocy  w
zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno-zawodowej, szkoleniach i poradach

2.Odpłatną działalność pożytku publicznego, realizowaną w formach :

1) prowadzenie  działań  z  zakresu  profilaktyki  zdrowotnej,  aktywnego  wypoczynku,
wydarzeń kulturalnych,  rekreacyjnych i  sportowych,  propagowanie  zdrowego stylu
życia, edukacji ekologicznej

2) organizowanie  i  finansowanie  kształcenia  oraz  udzielanie  pomocy  osobom
podnoszącym  lub  zmieniającym  kwalifikacje  zawodowe,  w  tym  fundowanie
stypendiów naukowych,

3) prowadzenie  programów  medycznych  oraz  baz  danych  związanych  z  tymi
programami,

4) analizowanie  i  syntezowanie  danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz
programowych i ich prezentowanie,

5) podejmowanie  różnych  działań  mających  na  celu  zapobieganie  szerzeniu  się  i
ograniczanie  zjawisk  patologii  społecznych,  w  tym  w  szczególności  narkomanii,
alkoholizmu i przemocy,

6)  prowadzenie  szkoleń  w  zakresie  ratownictwa  medycznego  i  udzielania  pierwszej
pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar
wypadków  komunikacyjnych  i  innych  nagłych  zdarzeń  noszących  znamiona
kataklizmu,

7) przyznawanie  stypendiów  i  nagród  dla  osób  biorących  udział  w  realizacji  celu
Fundacji oraz organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów w zakresie tego
celu,

8) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w 
szczególności środowiska medycznego  oraz przedstawicieli środowisk twórczych, 
intelektualnych i naukowych 

9) współpracę  z  instytucjami  państwowymi  i  samorządowymi,  jednostkami  ochrony
zdrowia,  organizacjami  pozarządowymi,  a  w  szczególności  stowarzyszeniami  i
fundacjami,  oraz  osobami  fizycznymi,  działającymi  w  zakresie  objętym  celem
Fundacji,

10)  upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie  audycji 
radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz 
reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w 
zakresie objętym celami Fundacji,

11)wspieranie  finansowe,  organizacyjne  i  intelektualne  przedsięwzięć  promujących
dorobek z zakresu medycyny, ochrony zdrowia i twórczości włącznie z prowadzeniem
badań naukowych i z  ochroną własności intelektualnej .

12)zlecanie  i  wspieranie  finansowe zakupu specjalistycznego  sprzętu  i  aparatury  oraz
przekazywanie go wybranym placówkom medycznym i naukowym,



13)organizowanie  spotkań  służących  wymianie  doświadczeń  osób  i  jednostek
prowadzących  działalność  w  zakresie  zbieżnym  z  celami  Fundacji,  a  także
upowszechniania tych doświadczeń 

14)   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
15)prowadzenie  działalności  ukierunkowanej  na  potrzeby  osób  zagrożonych

wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
oraz  tworzenie  im  równych  szans  na  drodze  do  ich  rozwoju,  w  tym  pomocy  w
zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno-zawodowej, szkoleniach i poradach

§ 12
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w  kwocie 20.000,00  złotych oraz środki
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania.

§ 14
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie ma prawa:
1)  udzielać  pożyczek  lub  zabezpieczać  majątkiem  Fundacji  zobowiązań  w  stosunku  do
fundatorów, 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  majątku  Fundacji  na  rzecz  fundatorów,  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 Fundacji na rzecz fundatorów, 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)  kupować  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których
uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 15
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków i zapisów,
2) subwencji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację 



6) aukcji internetowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 16

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną
przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie  postanowili inaczej.

§ 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku  z  dobrodziejstwem  inwentarza  i  to  tylko  wówczas,  gdy  w  chwili  składania  tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
 

§ 18
1. Organami Fundacji są:
a) Konwent Fundatorów
a) Rada,
b) Zarząd.
2.  Członkowie  Rady  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 GUS za rok
poprzedni. 
3.  Członkowie  Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie,  o  ile  Rada Fundacji  podejmie
stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. 
4.  Członkowie  Rady  nie  mogą  być  członkami  Zarządu,  ani  pozostawać  w  związku
małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub
podległości służbowej. 
5.  Członkiem  Rady  i  członkiem  Zarządu  nie  może  być  osoba  skazana  prawomocnym
wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwo
skarbowe. 

§ 19
1. W skład Konwentu Fundatorów, zwanego dalej  „Konwentem”,  wchodzą wszyscy

Fundatorzy,  działający  osobiście.  W  przypadku  śmierci  Fundatora  uprawnienia
przewidziane  w  niniejszym  statucie  dla  Fundatora,  wykonuje  jego  małżonek  albo
pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie pełnoletnie dzieci.

2. Do kompetencji Konwentu należy:
1) powoływanie członków Rady Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji; poszczególni

Fundatorzy mogą wejść w skład Rady lub Zarządu,
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
3) wyrażanie zgody na sprzedaż nieruchomości,
4) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
5) zmiana statutu Fundacji.

      6)  podejmowanie decyzji o rozpoczęciu  działalności gospodarczej przez Fundację 
3. Decyzje Konwentu podejmowane są w postaci uchwał zwykłą większością głosów w

głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej
3. Fundator nie może uczestniczyć w głosowaniu Konwentu Fundatorów w sprawach,

które go bezpośrednio dotyczą.



§ 20
1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada składa się 4 do 8 członków powoływanych na 4-letnią kadencję.
3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
1) rezygnacji członka złożonej na piśmie,
2)  wpisania  członka  do  rejestru  skazanych  w  związku  z  popełnieniem  przestępstwa  z
oskarżenia publicznego lub popełnieniem przestępstwa skarbowego,
3)  jednogłośnego  odwołania  członka  przez  Radę  z  powodu nie  wypełniania  obowiązków
członka przez okres dłuższy niż 1 rok,
4) jednogłośnego odwołania członka przez Radę z powodu istotnego naruszenia postanowień
niniejszego Statutu
5) odwołania członka przez Konwent,
6) śmierci członka,
7) zawieszenia członkostwa na czas powołania członka Rady w skład Zarządu. 

§ 21
Do zadań Rady należy:
1) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia z
tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
2)  ocena  pracy  Zarządu,  przyjmowanie  corocznych  sprawozdań  merytorycznych  i
finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
3) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
4) nadzór nad działalnością Fundacji,
5) powoływanie Rad Programowych lub Zespołów Doraźnych, których zakres działań oraz
regulamin prac zostaną określone w drodze uchwały Rady,
6) występowanie do Konwentu z wnioskiem w sprawie zmiany statutu Fundacji, połączenia z
inną Fundacją lub likwidacji Fundacji. 
 

§ 22
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
2.  Przewodniczący  Rady  kieruje  jej  pracami,  reprezentuje  ją  na  zewnątrz,  zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady.
 

§ 23
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej
niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania
wyjaśnień.
2.  Radę  zwołuje  Przewodniczący  Rady  z  własnej  inicjatywy  albo  na  wniosek  jednego  z
Członków  Rady  lub  Prezesa  Zarządu.  Powiadomienie  może  być  dokonane  przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii ( e- mailem)
3.  Rada  podejmuje  decyzje  w  postaci  uchwał  zwykłą  większością  głosów w głosowaniu
jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby
głosów decyduje  głos  Przewodniczącego.  Rada może podejmować  decyzje  w głosowaniu
tajnym.
4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, podpisany przez wszystkich obecnych członków
Rady. Protokół z posiedzenia podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.
 



§ 24
1.  Do  udziału  w  posiedzeniach  Rady  mogą  być  zaproszone  osoby  i  przedstawiciele
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. 
 

§ 25
Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia
wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§ 26
1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków powoływanych na 4-letnią kadencję. 
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd powołuje spośród członków Zarządu Prezesa. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1) rezygnacji złożonej na piśmie,
2) śmierci,
3)  wpisania  do  rejestru  skazanych  w związku  z  popełnieniem  przestępstwa  z  oskarżenia
publicznego lub popełnieniem przestępstwa skarbowego, 
4) odwołania przez Konwent.

 
§ 27

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć jednego Wiceprezesa i Sekretarza 
4. Fundację na zewnątrz reprezentuje samodzielnie Prezes lub Wiceprezes, w przypadku 
ustanowienia takiego stanowiska.
 

§ 28
Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
1) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
3) uchwalanie regulaminów, 
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
5)  ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków na  wynagrodzenia  pracowników
Fundacji,
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów, 
7)  przyjmowanie  darowizn,  spadków  i  zapisów,  subwencji  i  dotacji. 

 
§ 29

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w postaci uchwał zwykłą większością głosów.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni  wszyscy Członkowie Zarządu.  Powiadomienie
może być dokonane przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. ( e-mailem ).
 

§ 30
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.
2.  Posiedzenia  Zarządu  mogą  odbywać  się  także  na  odległość  przy  wykorzystaniu
nowoczesnych technologii.



3.  Z  posiedzeń  Zarządu  sporządza  się  protokół,  podpisany  przez  wszystkich  obecnych
członków Zarządu. Protokół z posiedzenia podlega zatwierdzeniu na najbliższym kolejnym
posiedzeniu.  W  przypadku  posiedzenia  odbywanego  za  pośrednictwem  nowoczesnych
technologii  protokół  z  takiego  posiedzenia  zatwierdza  się  na  najbliższym  zwyczajnym
posiedzeniu.

§ 31
1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub
inny członek Zarządu upoważniony na piśmie przez Prezesa.
2.  W  przypadku  zbywania  nieruchomości  wymagana  jest  zgoda  Konwentu  w  postaci
uchwały.
 

§ 32
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub realizować zadania
na podstawie umów cywilno-prawnych.
 

§ 33
Zarząd  może  powoływać  pełnomocników  do  kierowania  wyodrębnioną  sferą  spraw
należących do zadań Fundacji.

ROZDZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 34
Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą 

§ 35
Z  majątku  i  dochodów  Fundacji  Zarząd  przeznacza  środki  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej  w miarę  potrzeby,  z  tym jednak,  że  na rachunku bieżącym Fundacji  winna
każdorazowo  pozostawać  kwota  w  wysokości  co  najmniej  połowy  Funduszu
Założycielskiego.

§ 36
Fundacja  może występować  jako udziałowiec  lub  akcjonariusz  spółek  prawa handlowego
powołanych  lub  działających  w celu  uzyskania  środków pieniężnych  na  realizacje  celów
statutowych Fundacji.

§ 37
Działalność  gospodarcza  Fundacji  może  być   prowadzona  w  formie  organizacyjnie
wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 38
Zakres  działania  zakładu  oraz  zakres  uprawnień  i  obowiązków  kierowników  zakładów,
określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 39
Kierownik  zakładu  jednoosobowo  kieruje  zakładem,  ponosząc  za  wyniki  pracy  zakładu
odpowiedzialność  przed  Zarządem  Fundacji  i  jest  on  kierownikiem  zakładu  pracy  w
rozumieniu kodeksu pracy.



§ 40
Zarząd  ustala  rozmiary  zatrudnienia  oraz  wielkość  środków  przypadających  na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 41
Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  ewidencję  księgową  zgodnie  z  przepisami
obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU

§ 42
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 43
Decyzje  w  przedmiocie  zmiany  Statutu  podejmuje  Konwent  większością  3/4  (trzech
czwartych) głosów przy obecności co najmniej 4 (czterech) Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44
Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 45
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 46
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Konwent w drodze jednogłośnej uchwały po
zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji.

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

§ 48
Decyzje  w  przedmiocie  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Konwent  w  drodze  jednogłośnej
uchwały.

§ 49
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4
ustawy  o  fundacjach,  instytucjom,  których  działalność  odpowiada  celowi  Fundacji,
wskazanym w tym celu przez Konwent Fundatorów.

§ 50
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sad Rejonowy dla miasta
Opola.


