Statut Fundacji TYM BARDZIEJ

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą: TYM BARDZIEJ zwana dalej Fundacją została ustanowiona w dniu 07.05.2020
roku aktem notarialnym numer Repetytorium A nr 772 za 2020 rok przez Notariusza Annę Katarzynę
Chmiel, przez: Ewę Mackiewicz zwaną dalej Fundatorką.
§2
1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r,. o fundacjach (tj. Dz.U.1991, Nr 46,
poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3.Fundacja jest apolityczna.
4.Organem sprawujący nadzór nad działalnością Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Województwo Podkarpackie, miasto Rzeszów.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
W granicach określonych przez przepisy prawa, Fundacja za zgodą Rady Fundatorów może tworzyć
przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do spółek.
§5
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
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§6
1. Fundacja używa nazwy „TYM BARDZIEJ”.
2.Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem co najmniej nazwy i siedziby Fundacji.
3.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, chronionego prawem znaku odróżniających ją od innych tego typu jednostek oraz odpowiedników swojej nazwy w językach
obcych.
§7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i certyfikaty oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§8
Celami Fundacji są:
1. Organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.
2.

Wspieranie zatrudnienia i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów, prowadzenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej.
3. Organizowanie działań charytatywnych i posługa na rzecz ludzi żyjących w ubóstwie, uwięzieniu,
chorobie i ofiar przemocy, bez względu na miejsce na świecie.
4. Wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
5. Celami szczegółowymi Fundacji są:
a) działalność charytatywna i dobroczynność,
b) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
c) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
g) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
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h) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc misjom zagranicznym, w zakresie pomocy
rodzinom, dzieciom, osobom niepełnosprawnym, ubogim i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych osób,
i) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
k) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce,
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
n) kultura fizyczna i sport,
o) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,
p) turystyka i krajoznawstwo,
q) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
r) działalności na rzecz integracji światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
s) wspieranie wolontariatu,
t) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
u) wspieranie organizacji polonijnych i Polaków poza granicami kraju,
v) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku dzieci
i młodzieży w Polsce i w innych krajach,
w) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
x) działalność na rzecz organizacji pozarządowych i na rzecz rozwoju sektora organizacji
pozarządowych,
y) promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
z) promowanie wielokulturowości i tolerancji;
ź) działania na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce i poza jej granicami, w tym dla
polskich misji zagranicznych.

§9
Fundacja jest zarządzana na zasadach demokratycznych, z uwzględnieniem partycypacji
pracowników. Partycypacja pracowników niebędących członkami Fundacji wyraża się w uzyskaniu
przez nich uprawnień konsultacyjno-doradczych w związku z realizowaną działalnością.
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§10
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności
poprzez:
1) Działalność promocyjno-informacyjną w Polsce i poza granicami.
2) Organizowanie i prowadzenie akcji informacyjnych i kampanii promocyjnych.
3) Wspieranie inicjatyw społecznych, wolontariatu oraz organizacji pozarządowych.
4) Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz przedsięwzięć na rzecz
tworzenia nowych miejsc pracy.
5) Wspieranie rozwoju osobistego, zawodowego i edukacji przez całe życie.
6) Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie turystyki, ekologii, ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju.
7) Wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).
8) Wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, naukowo – technicznej, badawczej, oświatowej,
w tym również polegającej na kształceniu uczniów i studentów, wolontariuszy, bez ograniczeń wieku.
9) Fundowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.
10) Prowadzenie działaności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, współpraca z
przedsiębiorstwami, tworzenie sieci kontaktów.
11) Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej.
12) Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
13) Organizację, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych misji,
projektów charytatywnych, artystycznych, turystycznych.
14) Organizację, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
wernisaży, festiwali, wystaw i koncertów, jak również kursów, szkoleń, prelekcji, sympozjów i
konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym.
15) Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.
16) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie integracji światowej oraz równości szans w
szczególności kobiet i mężczyzn,
17) Współpracę z Polonią i Polakami poza granicami kraju.
18) Promocja historii Polski, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
19) Działalność oświatową i edukacyjną;
20) Działalność wydawniczą;
21) Działalność promocyjną i informacyjną;
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22) Działalność stypendialną;
23) Działalność sportową i kulturalną w tym prowadzenie instytucji kultury
24) Prowadzenie placówek, w tym w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, zakłady
aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej;
25) Działalność doradcza;
26) Wsparcie logistyczne innych podmiotów;
27) Działanie na rzecz integracji międzynarodowej i współpracy z międzynarodowymi instytucjami,
partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
28) Działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych; wykluczonych
społecznie, ofiar wojen i niesprawiedliwości społecznych.
29) Promocja i organizacja wolontariatu;
30) Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
31) Udzielanie pomocy finansowej;
32) Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
33) Promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu;
34) Prowadzenie sklepu internetowego;
35) Działalność leczniczą i rehabilitacyjną;
36) Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami
ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.
2. Fundacja prowadzi wobec zatrudnionych osób, uzgodniony z tymi osobami i w określony
w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub
kompetencji kluczowych.

Rozdział III. Majątek Fundacji
§11
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych
00/100) tworzący fundusz założycielski, (w tym 2000,00 PLN na cele statutowe i 1000 PLN na
działalność gospodarczą).
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach
przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Dochody Fundacji zwiększające jej majątek pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń majątkowych uzyskanych przez Fundację;
b) dotacji, datków, grantów i subwencji;
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c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
e) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
f) odsetek bankowych;
g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
h) przychodów z działalności pożytku publicznego;
i) nieruchomości i ruchomości nabytych przez fundację w toku jej działania;
j) dochodów z praw majątkowych;
k) innych dochodów z majątku Fundacji.
l) wpłat 1% podatku od podatników (w przypadku posiadania przez Fundację statusu OPP).
4.Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub
pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał
niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną.
§12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj.
nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Działalność gospodarcza
§ 13
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
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4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
• 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 82. – Działalność związana z obsługą administracyjną biura i pozostała działalność wspomagająca
prowadzenie działalności gospodarczej,
• 81.

–

Działalność

usługowa

związana

z

utrzymaniem

porządku

w

budynkach

i zagospodarowaniem terenów zieleni,
• 79. - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
• 73. - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
• 69. - Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa i doradztwo podatkowe,
• 63. - Działalność usługowa w zakresie informacji,
• 56. - Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
• 47. - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.
5. Ponadto Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, nie pokrywającą się z działalnością
statutową Fundacji, w zakresie:
•

handlu hurtowego i detalicznego, wynajmu bądź dzierżawy sprzętu, akcesoriów, urządzeń
medycznych i rehabilitacyjnych, środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i
higieniczno-sanitarnych oraz innych służącym higienie i zdrowiu,

•

wydawnictw, rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii,

•

działalności związanych z organizacją targów, wystaw, konferencji, kongresów, koncertów,

•

usług hotelarskich i żywieniowych na potrzeby kongresów, konferencji, wystaw, targów,
spotkań, sympozjów i zjazdów, spotkań integracyjnych i rekreacyjnych oraz szkoleń.

6. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się
31.12.2020 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwudziesty rok).

Rozdział IV Władze Fundacji.
§ 14
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
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Rada Fundacji
§ 15
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję.
Członków Rady Fundacji i ich liczbę powołuje i ustala Fundator, a także, w przypadkach określonych
w niniejszym przepisie, Rada Fundacji. Rada Fundacji może na kolejną kadencję powołać również
osoby ze swojego grona.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
członka Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
a) pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Członkowie Rady Fundacji nie podlegają Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli
i nadzoru nad działalnością Fundacji.
§ 16
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
zgłoszonego na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
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a) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
b) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
c) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium
d) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
e) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
f) Nadzór nad działalnością Fundacji.
g) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji.
§ 18
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji.
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.
5. Zarząd może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Fundacji wynagrodzenia ograniczone
limitami, tj. nieprzekraczające wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Zarząd może otrzymywać również zwrot uzasadnionych kosztów.
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
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2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach lub w trybie
obiegowym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na podjęcie uchwały
w tym trybie. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów jego członków obecnych
na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu jednoosobowego –

składa

samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu
Fundacji samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator. Kolejny skład Zarządu Fundacji jest wybierany przez
Radę Fundacji.
Wymagania dotyczące członków Zarządu
§ 22
1

Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru Fundacji oraz likwidator

odpowiada

wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym

z prawem lub postanowieniami statutu Fundacji, chyba że nie ponosi winy.
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2 Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator Fundacji powinien
przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej
działalności.
3 Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru Fundacji, wykonujący swoje
obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności
Sprawozdania
§ 23
1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem
przepisów odrębnych.
2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o
rachunkowości.
3. Fundacja podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób
umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez
zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

Fundator
§ 24
1. Fundator pełni swoją funkcję dożywotnio.
2. Fundator może ustanowić swojego pełnomocnika, którego zakres działania oraz kompetencje
zostaną określone w pełnomocnictwie.
3. Do uprawnień Fundatora należy:
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
- ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- wystosowanie wniosku dot. zwołania posiedzenia Zarządu,
- wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Fundacji zobowiązania przekraczającego
kwotę 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych,
- dysponowanie głosem doradczym na posiedzeniu Rady Fundacji, w sytuacji zaproszenia Fundatora
na posiedzeniem,
- zmiana Statutu Fundacji,
- podjęcie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

11

Połączenie z inną fundacją
§ 25
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
§ 26
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 28
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 29
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.
§ 30
Za dzień wejścia w życie Statutu uważa się dzień zarejestrowania Fundacji w Rejestrze.
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