
Statut Fundacji 

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju 
 

. 
 ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju zwana w dalszej części statutu 
Fundacją, ustanowiona została 19 stycznia 2007 w Toruniu przez Fundatorów: 
Marcina Marka Wojtana, Krzysztofa Tomasza Ślebiodę i Piotra Bartosza Wielgusa. 

 

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6.kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. 
U.1984  nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku nr 96 poz. 873  
z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Toruń. 
2. Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne. 
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów 
statutowych. 

 

§ 3. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska 

 

§ 4. 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w 
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić 
działalność i poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza na obszarze Unii 
Europejskiej. 



2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych. 

 

 

 § 5. 

1. Fundacja używa pieczątki z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników 

swojej nazwy w językach obcych. 
3. Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju może używać nazwy skróconej: 

“Fundacja PZR” 
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je 

wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla 
celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia ustanawia Zarząd 
Fundacji. 
  

ROZDZIAŁ II 
CELE I FORMY DZIAŁANIA 

§ 6. 

Misją Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, rozumianego jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Cele działania Fundacji : 

1. Propagowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony 
środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. 

2. Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska atmosferycznego. 
3. Racjonalna gospodarka odpadami, zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
4. Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii. 
5. Rozwój zrównoważonego transportu. 
6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i 

kultywowania lokalnych tradycji. 
7. Ochrona bioróżnorodności. 
8. Edukacja ekologiczna. 
9. Promocja i wspieranie rozwoju sztuki. 
10. Włączenie społeczeństwa, ekspertów i naukowców do dialogu o rozwoju lokalnym i 

regionalnym. 
11. Rozwój małych społeczności lokalnych jako wspólnoty ludzi o podobnych celach. 



12. Aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami. 
13. Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym. 
14. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami lokalnymi i regionalnymi. 
15. Rozwój współpracy pomiędzy mieszkańcami miast bliźniaczych Torunia. 

 

§ 7. 

1. Cele Fundacji realizowane są poprzez: 

1. Współpracę z instytucjami naukowymi i badawczymi zajmującymi się ochroną 
środowiska, ochroną zdrowia, edukacją, rozwojem lokalnym i regionalnym oraz 
planowaniem inwestycyjnym. 
2. Wykonywanie ekspertyz, projektów i opracowań na potrzeby rozwoju 
lokalnego i regionalnego. 
3. Organizację i prowadzenie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub 
edukacyjnym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji i konkursów. 
4. Organizację imprez kulturalno – regionalnych, takich jak festiwale, targi, 
pokazy, wystawy. 
5. Działalność promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym opracowywanie i 
druk materiałów pokonferencyjnych, książek, broszur, opracowań, folderów i 
plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 
tworzenie stron internetowych, a także przygotowywanie i rozpowszechnianie innych 
materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. 
6. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji na 
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym . 
7. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i 
instytucjami zainteresowanymi celami Fundacji. 
8. Aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i 
ekonomicznych. 
9. Realizowanie i stymulowanie tworzenia układów partnerskich pomiędzy 
różnymi sektorami, umożliwiających wdrożenie projektów przynoszących korzyści dla 
środowiska, ożywienia gospodarki oraz społeczności lokalnych. 
10. Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celu 
Fundacji. 
11. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz 
innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych. 
12. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji. 
13. Wspomaganie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji poprzez pomoc 
materialną, oświatową i organizacyjną. 
14. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o 
podobnych założeniach programowych. 
15. Wspieranie wszelkich inicjatyw będących w zgodzie z celami Fundacji. 



16. Inne działania podejmowane w ramach prowadzonej działalności określonej 
niniejszym statutem, zgodne z wytycznymi wynikającymi z zasady zrównoważonego 
rozwoju. 
17. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód 
jest w całości przeznaczony na działania statutowe. 
18. Przeprowadzanie konkursów grantowych. 
19. Prowadzenie działań charytatywnych. 
20. Zorganizowanie i prowadzenie biur 

 
 

2. Fundacja prowadzi działalność obligatoryjną: DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ, która może 
być prowadzona jako DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO lub jako 
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,  
 

3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

1. Propagowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony 
środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. 

2. Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska atmosferycznego. 
3. Racjonalna gospodarka odpadami, zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
4. Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii. 
5. Rozwój zrównoważonego transportu. 
6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i 

kultywowania lokalnych tradycji. 
7. Ochrona bioróżnorodności. 
8. Edukacja ekologiczna. 
9. Promocja i wspieranie rozwoju sztuki. 
10. Włączenie społeczeństwa, ekspertów i naukowców do dialogu o rozwoju lokalnym i 

regionalnym. 
11. Rozwój małych społeczności lokalnych jako wspólnoty ludzi o podobnych celach. 
12. Aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami. 
13. Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym. 
14. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami lokalnymi i regionalnymi. 
15. Rozwój współpracy pomiędzy mieszkańcami miast bliźniaczych Torunia. 

4. Fundacja  prowadzi  odpłatną  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie: 

1) Propagowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony 
środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. 

2) Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska atmosferycznego. 
3) Racjonalna gospodarka odpadami, zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
4) Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii. 
5) Rozwój zrównoważonego transportu. 



6) Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i 
kultywowania lokalnych tradycji. 

7) Ochrona bioróżnorodności. 
8) Edukacja ekologiczna. 
9) Promocja i wspieranie rozwoju sztuki. 
10) Włączenie społeczeństwa, ekspertów i naukowców do dialogu o rozwoju 

lokalnym i regionalnym. 
11) Rozwój małych społeczności lokalnych jako wspólnoty ludzi o podobnych celach. 
12) Aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami. 
13) Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym. 
14) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami lokalnymi i regionalnymi. 
15) Rozwój współpracy pomiędzy mieszkańcami miast bliźniaczych Torunia. 

5. Przychód z działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  służy  wyłącznie  prowadzeniu  
działalności pożytku publicznego. 

§ 8 

Fundacja nie reprezentuje żadnej partii politycznej. 

 

ROZDZIAŁ III 
MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł. (tysiąc złotych) 
oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
  

§ 10 

1. Dochody Fundacji pochodzą z wpłat donatorów, świadczeń pieniężnych i rzeczowych, 
dotacji, wpłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, 
darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów, dochodów ze zbiórek i imprez 
publicznych, ponadto z wszelkich dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek 
bankowych oraz inwestycji w papiery wartościowe. 

2. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o 
ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie 
może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy 
w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa ewentualne 
długi spadkowe. 



4. Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na 
działalność pożytku publicznego. 

5. 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 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  majątku Fundacji 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 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
 

A. Postanowienia ogólne 

§ 11 

Władzami Fundacji są: Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana "Radą" i Zarząd 
Fundacji, w dalszej części statutu zwany "Zarządem". 

B. Rada Fundacji 

§ 12 

1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dla pozostałych organów Fundacji oraz 
odpowiada za nadzór i kontrolę działalności Fundacji. 

2. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8.   
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami (Dz. U. Nr 26 poz. 306, z 2001 r. Nr 85 poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 
2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535) 



3. Członkowie Rady nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z 
nimi w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

5. Rada składa się z minimum trzech członków, powoływanych następująco: 

a) Pierwszy skład powołują Fundatorzy. 
b) W kolejnych kadencjach skład Rady powołuje ustępująca Rada. 
c) Członkowie Rady powoływani są każdorazowo na okres czterech lat. Można 

pozostać członkiem Rady nie więcej niż przez trzy kolejne kadencje. Odwołać 
członka Rady przed upływem kadencji może tylko Rada. 

d) Bez konieczności odwoływania, członkostwo w Radzie ustaje przed upływem 
okresu, o którym mowa w ust. c., w przypadku śmierci członka lub złożenia przez 
niego pisemnej rezygnacji z uczestniczenia w Radzie. 

e) W przypadku ustąpienia członka Rady pozostałym członkom przysługuje prawo 
kooptacji nowego członka. 
  

§ 13 

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy: 

1. Nadzór nad działalnością Fundacji. 
2. Dokonywanie zmian statutu Fundacji. 
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, uposażanie go oraz zatwierdzanie 

wyboru członków Zarządu nominowanych przez Prezesa, a także zatwierdzanie 
odwołania członków Zarządu lub Prezesa, przyznawanych im wynagrodzeń i 
gratyfikacji. 

4. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej 
finansów i pozostałego majątku, oraz podejmowanie decyzji o udzieleniu 
absolutorium Zarządowi. 

5. Wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji. 
6. Opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd oraz rozpatrywanie skarg na 

działalność Zarządu. 
7. Inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami statutu. 
8. Członkowie Rady promują Fundację, przyczyniają się do pozyskiwania środków na 

działalność oraz wspomagają realizację jej celów statutowych. 
9. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin. 

  

§ 14 

1. Pracę Rady organizuje Przewodniczą Rady, wybierany i odwoływany przez Radę 
spośród jej członków. 

2. W pierwszej kadencji Przewodniczącego Rady powołują Fundatorzy. 
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia 

jeden z członków Rady. 



4. W przypadku nieobecności Przewodniczacego Rady i nie udzielenia przez niego 
upoważnienia do przewodniczenia posiedzeniu - przewodniczącego posiedzenia 
wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Rady. 

5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenie Rady w 
sprawie rozpatrzenia i przyjęciu rocznego sprawozdania Zarządu z działalności 
Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku oraz udzielenia Zarządowi 
absolutorium powinno się odbyć w ciągu trzech miesięcy od upływu okresu 
sprawozdawczego. 

6. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd.  
  

§ 15 

1. Uchwały Rady, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności, co najmniej 2/3 jej członków, przy czym wszyscy członkowie muszą 
być powiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego posiedzenia Rady 

2. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile 
wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania 
pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności 
Fundacji oraz decydowanie w sprawach osobowych 

3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia Rady 
4. Oświadczenia woli Rady, na podstawie jej uchwał, składa Prezes Rady lub 

upoważniony przez niego członek Rady. 
 

C. Zarząd Fundacji 

§ 16 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.  
2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 

Zarządu i Członków Zarządu. 
3. Prezesa Zarządu powołuje Rada a pozostałych członków Zarządu powołuje Prezes 

Zarządu, przy czym jego decyzja wymaga zatwierdzenia przez Radę. Członkom 
Zarządu powoływanym przez Prezesa Zarządu przysługuje w zależności od powołania 
tytuł "Wiceprezes Zarządu" lub "Członek Zarządu". 

4. W pierwszej kadencji skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy. 
5. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów 

przy obecności, co najmniej 2/3 jego składu. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Prezesa Fundacji. 

6. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd Regulamin. 
7. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swej funkcji mogą być wynagradzani lub 

nagradzani przez Radę. 
8. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów podróży 

służbowych. 
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 



10. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, przy czym ilość kadencji jest nieograniczona.  
11. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 17 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz 

Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1. Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania. 
2. Opracowanie sprawozdań z działalności Fundacji. 
3. Dysponowanie funduszami Fundacji. 
4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji, poza regulaminem Rady. 
5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nienależących do kompetencji Rady. 
6. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu innych podmiotów, jak również o ich 

tworzeniu. 
7. Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji. 

  

§ 18 

Zarząd określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków 
przeznaczanych na wynagrodzenia. 

 

§ 19 

1. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz oraz zawierania umów, udzielania 
pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych 
wymagane jest współdziałanie i podpis:  

a) jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 50.000 zł 
(słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

b) dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty 
50.000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych),  

 
2. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie 

Fundacji wymagany jest podpis jednego członka Zarządu. 
 
3. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą w ramach 

projektów realizowanych przez Fundację wymagany jest podpis jednego z członków 
Zarządu. 

 



4. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis 
jednego z członków Zarządu. 

 
5. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem 

spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli. 
 

 
ROZDZIAŁ VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 20 

1. Statut Fundacji może być zmieniany 
2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada. 

  

 
§ 21 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 
celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 
istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzje w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada większością głosów 
przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim. 

 

§ 22 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 
lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością dwóch trzecich głosów 
członków Rady obecnych na posiedzeniu. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na realizację celu Fundacji. 

 

§ 23 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego                   
postanowienia Sądu Rejonowego. 

 

 


