STATUT FUNDACJI PLANET FOR GENERATIONS
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Nazwa Fundacji brzmi: PLANET FOR GENERATIONS i w dalszej części statutu zwana
jest Fundacją.
2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Magdalenę Kiełt i Marcina Jana Kiełt,
aktem notarialnym z dnia 10 lipca 2019 roku, Rep A nr. 2709/2019
§ 2.
Fundacja działa m.in. na podstawie przepisów:
1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach,
2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
3. niniejszego statutu Fundacji, zwanego dalej Statutem.
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§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Fundacja posiada osobowość́ prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów
wspólnotowych Unii Europejskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność
także poza granicami krajów wspólnotowych Unii Europejskiej.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, terenowe stałe i czasowe placówki
specjalizowane, inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych
oraz odrębne fundacje a także przystępować do spółek.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona także we współpracy z
innymi podmiotami.
Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz może posiadać znak graficzny.

Rozdział II: Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 4.
Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra wspólnego poprzez m.in.:
1) wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego;
2) wspieranie społecznych ruchów ekologicznych;
3) oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;
4) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
5) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów i pracowników;
6) inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej rozwojowi
zrównoważonemu;

7) popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska
naturalnego;
8) tworzenie możliwości rozwoju tradycyjnego, rodzinnego, lokalnego i
ekologicznego rolnictwa oraz eko- i agroturystyki, w tym wspieranie wysiłków na
rzecz suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego;
9) działania wspierające rozwój firm, organizacji pozarządowych, partnerstw,
koalicji, wspólnot i społeczności lokalnych, lokalnej gospodarki, sprawiedliwego
handlu, proekologicznej przedsiębiorczości i zatrudnienia, w tym w małych i
mikroprzedsiębiorstwach;
10)naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
11)upowszechnianie i ochronę praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji;
12)działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów
międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wspieranie
wysiłków na rzecz rozwoju zrównoważonego krajów słabiej rozwiniętych;
13)promocję i organizację wolontariatu;
14)działania wspierające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe.
15)edukację oraz uświadamianie społeczeństwa dotyczące ruch Zero Waste
16)działania wspierające zrównoważony rozwój turystyki w regionach
17)szkolenia z zakresu ekologii i ochrony środowiska naturalnego
18)tworzenie programów edukacyjnych dotyczących ekologii i ochrony środowiska
naturalnego
19)tworzenie materiałów promocyjnych i reklamowych
20)prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w formie organizowania i
finansowania szeroko rozumianej działalności wpływającej na rozwijanie
świadomości ekologicznej społeczeństwa.
21)gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na
organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska
w Polsce.
22)ochronę zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń i
odpadów,
23)eliminację z produkcji i stosowania substancji chemicznych i produktów mających
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
24)zapobieganie zanieczyszczeniom i odpadom u źródeł ich powstawania,
25)zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i
unieszkodliwianiu odpadów,
26)wdrażanie zasad gospodarki bezodpadowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym,
27)zapobieganie międzynarodowemu obrotowi odpadami, a zwłaszcza odpadami
niebezpiecznymi.

§ 5.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań,
wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, wystaw, ekspozycji i
targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
2) organizowanie festiwali i imprez;
3) prowadzenie edukacji ekologicznej, konsumenckiej i obywatelskiej dzieci i
młodzieży oraz dorosłych;
4) współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą;
5) opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska,
dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów,
prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji,
kontroli i badań;
6) promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
7) prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych;
8) propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć
w zakresie rozwoju zrównoważonego
9) prowadzenie działalności fotograficznej, filmowej, wydawniczej, poligraficznej,
reklamowej i promocyjnej;
10)prowadzenie działalności mającej na celu objęcie ochroną prawną obiektów
cennych przyrodniczo;
11)odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję cennych gatunków;
12)planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych;
13)wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających
różnorodność biologiczną;
14)wykup i dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do
terenów cennych przyrodniczo;
15)propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i
zagospodarowania odpadów;
16)promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej
retencji;
17)organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
18)powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków
edukacyjnych;
19)prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie
internetu;
20)doradztwo oraz tworzenie banków informacji;
21)interwencje i doradztwo prawne;
22)prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy;
23)lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich
szczebli w zakresie realizacji celów statutowych;

24)wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz
instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub
podejmujących działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka, a w
szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji działających w sferze
zadań publicznych;
25)upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich i pracowniczych;
26)udział w postępowaniach administracyjnych, w tym dotyczących spraw
związanych z ingerencją w środowisko naturalne;
27)występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz oraz sądów z wnioskami o
zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia
środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego
lub naprawy zaistniałych szkód;
28)składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów
zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ
na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z
interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności;
29)dystrybucja wyrobów promujących rozwój zrównoważony, przyjaznych dla
środowiska lub służących jego ochronie;
30)współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
31)prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych,
tworzenie stron WWW;
32)prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej;
33)prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.
34)propagowanie metod, sposobów, działań oraz rozwiązań prawnych służących
eliminacji lub ograniczeniu powstawania zanieczyszczeń i odpadów,
35)propagowanie bezodpadowego stylu życia,
36)promocję nietoksycznych opakowań i produktów wielokrotnego użytku,
prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych,
37)prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań, w tym opracowywanie
raportów o stanie ochrony środowiska, gospodarce odpadami, ochrony przed
zanieczyszczeniami, dokumentacji technicznej, opinii, ekspertyz, strategii,
programów itp.,
38)dystrybucję i sprzedaż produktów i wyrobów bez opakowań oraz wykonanych
przez członków Fundacji i inne podmioty,
39)doradztwo i tworzenie sklepów sprzedających produkty bez opakowań.
Rodział III: Majątek i dochody Fundacji
§ 6.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.

2. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł
(jeden tysiąc złotych), wniesiony przez Fundatora zgodnie z jego oświadczeniem woli
o ustanowieniu Fundacji.
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§ 7.
Fundacja gromadzi środki pieniężne i rzeczowe dla realizacji celów statutowych,
także przez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza może być podjęta po dokonaniu przez Zarząd wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS. Zaprzestanie lub przerwanie działalności gospodarczej
rodzi obowiązek po stronie Zarządu wyrejestrowania fundacji z rejestru
przedsiębiorców KRS.
Działalność Fundacji finansowana jest w szczególności z środków pochodzących z:
1) majątku własnego Fundacji (dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z
praw majątkowych Fundacji);
2) przychodów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej;
3) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne i prawne;
4) odsetek z rachunków bankowych i lokat,
5) z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;
6) zaciągania pożyczek;
7) dobrowolnych świadczeń, wpłat, dofinansowania,
8) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
9) środki uzyskane z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
10)inne wpływy i dochody
11)innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek
Zarządu..
Majątek Fundacji służy realizacji celów statutowych.
Fundacja zobowiązuje się rozważyć życzenia ofiarodawców, co do przeznaczenia
przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.
Majątkiem Fundacji zarządzają powołane do tego organy Fundacji na mocy
niniejszego Statutu.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
Środki uzyskane z działalności Fundacji (w tym odpłatnej) przeznaczone będą w
całości na działalność statutową oraz z uwzględnieniem postanowień Statut i uchwał
organów Fundacji.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad
obowiązujących osoby prawne.
Rodział IV: Organy Fundacji
§ 8.

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

RADA FUNDACJI
§ 9.
1. W skład Rady wchodzi od 3 do 10 Członków.
2. Członkowie Rady powoływani są przez Fundatora, a po jego śmierci – przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
3. Członkostwo w Radzie to funkcja honorowa i społeczna.
4. W skład Rady powołuje się w szczególności osoby związane z działalnością na rzecz
ochrony środowiska, dbając o wszechstronną reprezentację różnych środowisk
proekologicznych.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
przez Fundatora.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) odwołania, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
d) śmierci członka.
8. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji
1.
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w 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.
9. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
10.Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora.
11.Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym, dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek
Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. O zwołanie
posiedzenia Rady może do Przewodniczącego Rady wystąpić także Fundator.
12.Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
13.Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej..
14.W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
15.W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Zarządu, Przewodniczącego Rady lub co
najmniej 3 Członków Rady, Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
16.Członkom Rady dojeżdżającym na posiedzenia Rady spoza Gdyni przysługuje zwrot
uzasadnionych kosztów podróży i pobytu w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
17.Dana osoba może dowolną ilość razy kandydować na stanowisko Członka Rady.
18.Rada może uchwalić swój regulamin organizacyjny.

§ 10.
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności
1) kontrola osiągania celów statutowych Fundacji;
2) dbanie o zasady dobrej współpracy w Fundacji, nadzór i kontrola działalności
Zarządu, w tym kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Rady;
3) nadzór i kontrola stanu majątkowego Fundacji;
4) powoływanie i odwoływanie Członków Rady (po śmierci Fundatora);
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu
(na wniosek Prezesa Zarządu); Powołania pierwszego Prezesa Zarządu i Członków
Zarządu może dokonać Fundator zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu. Powołanie przez
Radę Fundacji Prezesa Zarządu lub Członków Zarządu może nastąpić jedynie w
przypadku zrzeczenia się pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu lub Członków
Zarządu powołanych przez Fundatora, w wyniku śmierci Prezesa Zarządu lub
Członka Zarządu powołanych przez Fundatora lub gdy Fundator nie wskazuje
pierwszego Prezesa Zarządu lub Członków Zarządu Fundacji,
6) występowanie do Zarządu z wnioskiem o opracowanie rocznych planów
działalności Fundacji;
7) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd zmian Statutu Fundacji
8) opiniowanie warunków odpłatnych umów z Prezesem Zarządu i Członkami
Zarządu z tytułu pełnienia tych funkcji;
9) występowanie do Zarządu z wnioskiem o opracowanie projektów misji oraz
wieloletnich strategii Fundacji, a następnie uchwalanie ich na wniosek Zarządu;
10)zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i bilansu Fundacji oraz
udzielanie Zarządowi absolutorium;
11)zatwierdzanie uchwałą regulaminu pracy Zarządu;
12)opiniowanie wniosków Zarządu w sprawach nabywania i sprzedaży udziałów i
akcji jednostek gospodarczych, wnoszenia udziałów do spółek, tworzenia spółek
prawa handlowego z innymi podmiotami, nabywania i zbywania nieruchomości;
§ 11.
Rada ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień́ i udostępniania wszelkich
dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji.
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ZARZĄD
§ 12.
W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków.
Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej), a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym.
Członkiem Zarządu może być Fundator.
Fundatorzy wskażą pierwszego Prezesa Zarządu lub Członków Zarządu Fundacji.
Fundatorzy mogą określić w uchwale o powołaniu pierwszego Prezesa Zarządu, że
będzie on dożywotnio sprawować funkcję Prezesa Zarządu.

6. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem § 12 ust.
4 i 5 oraz § 10 pkt 5 Statutu.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania przez Radę Fundacji. Nie dotyczy to Prezesa Zarządu wskazanego przez
Fundatora zgodnie z § 10 ust. 4 Statutu.
9. Członkiem organu zarządzającego nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
10.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie.
11.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek
zarządu samodzielnie..
12.Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji zgodnie ze Statutem i reprezentuje ją
na zewnątrz.
13.Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności osoba przez
niego wyznaczona.
14.Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, a w przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa Zarząd Fundacji.
15.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. O posiedzeniu
Zarządu muszą być powiadomieni, w dowolnej formie, wszyscy członkowie zarządu.
16. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, także inne osoby
niebędące członkami zarządu. Osoby te mogą doradzać niewiążąco Zarządowi.
§ 13.
Do zadań Zarządu należy:
1) opracowywanie projektu misji oraz projektów wieloletnich strategii działalności
Fundacji;
2) opracowywanie planów działalności Fundacji;
3) zapewnianie warunków skutecznego osiągania statutowych celów Fundacji;
4) pomnażanie i zarządzanie majątkiem Fundacji oraz zarządzanie innymi zasobami
będącymi w dyspozycji Fundacji w celu skutecznej realizacji jej celów;
5) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych
przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych, realizacji jej misji,
strategii i rocznych planów zgodnie ze Statutem, oraz z aktualnie obowiązującym
prawem;
6) organizowanie i zarządzanie pracą biur Fundacji, oraz dobór osób do realizacji
przedsięwzięć, a także uzgadnianie z nimi zadań i wynagrodzenia;
7) kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami
przedsięwzięć realizowanych lub wspieranych przez Fundację oraz egzekwowanie
skutecznej i terminowej realizacji postawionych przed nimi zadań;

8) tworzenie przyjaznych warunków pracy dla osób realizujących przedsięwzięcia i
projekty w Fundacji oraz dla wolontariuszy działających w związku z realizacją
celów statutowych Fundacji;
9) kontrolowanie wykorzystania środków będących w dyspozycji Fundacji na
realizację jej celów statutowych;
10)składanie Radzie rocznych raportów z działalności Fundacji i sprawozdań
finansowych;
11)składanie Radzie sprawozdań z realizacji uchwał Rady na kolejnym posiedzeniu
Rady po podjęciu uchwały;
12)składanie określonych wymogami prawa sprawozdań;
13)zapewnianie Radzie obsługi techniczno-organizacyjnej niezbędnej do
wykonywania jej statutowych zadań;
14)udzielanie Członkom Rady na ich prośbę wyjaśnień i udostępnianie dokumentów i
informacji dotyczących działalności Fundacji.
15)wykonywanie zadań, które nie są zastrzeżone do kompetencji Rady.
16)podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, na zasadach opisanych w
Statucie.
2. Zarząd może opracować projekt regulaminu organizacyjnego Zarządu
§ 14.
1. Szczegółowe zasady działania organów Fundacji mogą zostać określone w oddzielnych
regulaminach.
3. W sporach pomiędzy i umowach z członkami Zarządu, a Fundacją, Fundację
reprezentuje Przewodniczący Rady.
4. Realizując swoje cele Fundacja stosuje zasadę jawności spotkań i dokumentów
programowych i finansowych. W szczególnych przypadkach Rada lub Zarząd mogą
podjąć uchwały o ograniczeniu stosowania zasady jawności.
ROZDZIAŁ V: Postanowienia końcowe
§ 15.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia mógłby
ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w formie uchwały.
§ 16.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację jej celów i na spłatę
zobowiązań.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd z zachowaniem postanowień ustaw, na mocy
których Fundacja prowadzi działalność, po uzyskaniu zgody Fundatora (do czasu
śmierci Fundatora).

3. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd..
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia-kompetencje Zarządu.
5. W razie likwidacji Fundacji pozostały po likwidacji majątek przeznaczony zostanie na
cele, dla których ustanowiona została Fundacja..
ROZDZIAŁ VI: Zmiana i interpretacja Statutu
§ 17.
1. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez
Fundację.
2. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, po uzyskaniu
zgody Fundatora (do czasu śmierci Fundatora).
§ 18.
Spory wynikłe z interpretacji Statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie
niniejszego Statutu, rozstrzyga na użytek Fundacji Fundator, jako podmiot który zakładał
Fundację i redagował jej Statut. Po śmierci Fundatora spory wynikłe z interpretacji
Statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie niniejszego Statutu rozstrzyga na
użytek Fundacji jej Zarząd.

