STATUT FUNDACJI REDDERE
Polkowice 2020

Fundacje „REDDERE” jest fundacją charytatywną ustanowioną przez Grzegorza Zobera.
Głównym zadaniem fundacji jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Poprzez badanie,
kontrolę i wdrażanie innowacyjnych oraz atrakcyjnych zajęć wychowawczych, dostosowanych
do dzisiejszych czasów i potrzeb młodego pokolenia. Zajęć, które w lepszym stopniu przygotują
młodego człowieka do dorosłego życia, pozwolą zapobiec wykluczeniu społecznemu oraz
uświadomią jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą używki. Fundacja kładzie szczególny nacisk
na współpracę wolontariuszy/specjalistów i rodziców/opiekunów w procesie wychowania i
kształtowania osobowości.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „FUNDACJA REDDERE ” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
1. Grzegorza Zobera syna Gintera i Wandy.
Zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Piotrem
Rakowskim w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Głogowskiej 16 w Polkowicach repertorium A
Nr 3098/2020 dnia 03 marca 2020 r., działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity Dz. U. nr 146/91, poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) oraz
postanowieniami niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji są Polkowice.

Strona 2 z 17

§ 3a
1. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe i oddziały.
2. Jednostki terenowe i oddziały nie posiadają osobowości prawnej.
3. Jednostką terenową lub oddziałem kierują odpowiednio dyrektor oddziału lub dyrektor
jednostki terenowej.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami, stypendiami, wyróżnieniami i darowiznami osobom fizycznym i prawnym,
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6
Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej służącej rozwojowi społecznemu i
osobowemu, w szczególności dzieci i młodzieży.
2. Działania na rzecz popierania i promocji działalności wychowawczej, kulturalnej i
edukacyjnej zmierzającej ku upodmiotowieniu dzieci i młodzieży.
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3. Wspieranie i promocja międzynarodowej mobilności, zarówno młodzieży jak i osób
dorosłych.
4. Kształcenie i promocja postawy wolontariatu i aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym, zwłaszcza wśród młodzieży, jak również wolontariatu międzypokoleniowego.
5. Działania na rzecz zwiększania dostępu i promocji informacji młodzieżowej, oraz
świadczenie usług informacji młodzieżowej a w szczególności poradnictwa edukacyjnozawodowego.
6. Prowadzenie działalności profilaktycznej przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom
społecznym, oraz promocja postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia.
7. Udzielanie pomocy psychologicznej i psychospołecznej, a także zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej członkom rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem
uzależnienia od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej zmierzającej do rozwoju zawodowego i osobowego
osób dorosłych.
9. Działanie na rzecz osób z mniejszymi szansami, w tym w szczególności dzieci i młodzieży
mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, oraz regionach wiejskich.
10. Aktywizacja społeczna, gospodarcza i kulturalna terenów wiejskich, zwłaszcza wśród
młodego pokolenia.
11. Działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności młodego pokolenia,
przeciwdziałanie bezrobociu.
12. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej
niepełnosprawnych, zwłaszcza wśród młodzieży.
13. Udzielanie pomocy Polonii – Polakom żyjącym poza granicami Polski, zwłaszcza młodego
pokolenia.
14. Praca na rzecz integracji Polonii z młodzieżą zamieszkałą w Polsce.
15. Działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie ekologii. Promocja
postaw proekologicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
16. Kształtowanie postaw pro obywatelskich, angażowanie w szczególności młodych
obywateli w sprawy publiczne i działania społeczne.
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17. Wspieranie roli rodziny jako głównego czynnika wychowawczego dzieci i młodzieży.
18. Prowadzenie prac badawczych w zakresie wychowania młodzieży oraz innowacyjnych
metod aktywizujących i ich atrakcyjności dla młodego pokolenia.
19. Pomoc materialną i niematerialną dla rodzin, osób prywatnych w szczególnych
przypadkach tj. klęskach żywiołowych, katastrofach, stanach zagrożenia, tragediach
rodzinnych, ciężkich chorobach itd.
20. Ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego.

§7
Fundacja realizuje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań oraz innych form kształcenia w
Polsce i za granicą, dla młodzieży szkolnej, akademickiej i pracującej z Polski oraz innych
krajów, zwłaszcza w ramach współpracy organizacji, szkół i innych.
2. Organizowanie pozaszkolnych form edukacji m.in. warsztatów, szkoleń, kursów, treningów
i obozów, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w szczególności zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym z obszarów wiejskich i rodzin dysfunkcyjnych).
3. Prowadzenie działalności konsultacyjnej, informacyjnej i doradczej, w szczególności dla
młodzieży.
4. Prowadzenie Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży.
5. Prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w
szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Prowadzenie działań profilaktycznych, socjoterapeutycznych i wychowawczych
skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. Udzielanie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej i psychospołecznej członkom
rodzin dysfunkcyjnych (np. z problem alkoholowym).
8. Prowadzenie warsztatów i spotkań wyjazdowych dla rodzin.
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9. Szkoleń dla osób bezrobotnych, w szczególności młodego pokolenia z zakresu
przygotowania do aktywności na rynku pracy.
10. Szkoleń dla działaczy społecznych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, między
innymi z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności społecznej i publicznej.
11. Wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury do
wymogów korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne.
12. Organizowanie i finansowanie różnych form aktywnego wypoczynku, turystyki i sportu, w
tym inwestycji służących rozwojowi sportu i turystyki.
13. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji.
14. Działanie na rzecz ochrony środowiska i budowanie postaw proekologicznych.
15. Działanie na rzecz społeczeństwa pro obywatelskiego.

§8
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać w sposób materialny i niematerialny
działalność innych osób prawnych, instytucji, organizacji, jednostek organizacyjnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
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ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków i zapisów
2. Subwencji osób prywatnych
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§ 12
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów oraz działalności gospodarczej
zostają użyte do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 13
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
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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”,
2. Przekazywania ich majątku 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;
3. 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; 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
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 14
Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 15
1. Zarząd Fundacji jest organem Fundacji określającym jej ogólne kierunki działania oraz
kierującym bieżącą działalnością Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa,
powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
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3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślnie popełnione.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to
pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
przez Prezesa Zarządu. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa
w Zarządzie Fundacji.

§ 16
I.

Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

w szczególności:
1. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3. Udzielanie pomocy zgodnie z celami Fundacji,
4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
5. Prowadzenie zbiórek i imprez publicznych oraz pozostałych form działania
zwiększających majątek Fundacji,
6. Przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o ustalanie
regulaminu Biura Fundacji,
7. Powoływanie/zatrudnianie Kierownika Biura Fundacji,
8. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji.
10. Uchwalanie regulaminu działalności Fundacji.
11. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Fundacji.
12. Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji, w tym powoływanie i likwidowanie
oddziałów lub jednostek terenowych.
13. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów i jednostek terenowych.
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14. Uchwalanie regulaminów organizacyjnych jednostek terenowych i oddziałów
określających w szczególności zakres działalności oddziału lub jednostki terenowej,
sposób prowadzenia dokumentacji.
15. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
16. Opracowywanie i przedstawianie na wniosek ministra sprawującego nadzór nad
Fundacją sprawozdań z działalności Zarządu, programów działalności oraz analiz
prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych
Fundacji
II.

Stosunek pracy z osobami zatrudnionymi w Fundacji, nawiązuje i rozwiązuje Prezes

Zarządu lub powołany pełnomocnik.
III. Zarząd fundacji zostaje wybierany przez Fundatora na podstawie aktu powołania i nie
podlegają obowiązkowi ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym na podstawie Art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2015
r., poz. 121, z późniejszymi zmianami).
Jednocześnie, członkom zarządu przysługuje:
1. Dla prezesa zarządu:
a. Prawo do wynagrodzenia za pracę na rzecz fundacji w wysokości nie większej

niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw za rok poprzedni.
b. Prawo do korzystania ze służbowego samochodu i lokalu.
c. Prawo do prywatnej opieki medycznej dla prezesa zarządu i jego najbliższej

rodziny (małżonka/małżonki i dzieci) .
d. Prawo do nagrody finansowej za wyniki w prowadzeniu Fundacji. Nagroda

finansowa nie może być większa niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni.
e. Prawdo do polisy ubezpieczenia na życie.
2. Dla członków zarządu:
a. Prawo do wynagrodzenia za pracę na rzecz fundacji w wysokości nie większej

niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw za rok poprzedni.
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b. Prawo do korzystania ze służbowego samochodu i lokalu.
c. Prawo do prywatnej opieki medycznej dla członka zarządu i jego najbliższej

rodziny (małżonka/małżonki i dzieci).
d. Prawo do nagrody finansowej za wyniki w prowadzeniu Fundacji. Nagroda

finansowa nie może być większa niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni.
e. Prawo do ubezpieczenia na życie.

§ 17
O wysokości wynagrodzeń, jak również o udzieleniu nagród dla członków zarządu decyduje
Zarząd po posiedzeniu Rady Fundacji i w zgodzie z opinią Rady, wydaną na podstawie
sprawozdań z działań Fundacji, audytów jak również sytuacji finansowej Fundacji. W
wyjątkowych sytuacjach Prezes Zarządu może zmienić wysokość wynagrodzeń lub nagród w
dowolnym momencie roku kalendarzowego.
§ 18
Fundator może pełnić funkcje w Zarządzie.

§ 19
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy jego członków, w tym Prezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu. Zebrania mogą odbywać się drogą elektroniczną, zaś
uchwały

i

sprawozdania

mogą

być

podpisane

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym. Zebrania zarządu online powinny być nagrywane. Z każdego zebrania
zarządu należy sporządzić notatki.
2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
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§ 20
Członkostwo w Zarządzie ustaje:
1. Na skutek odwołania przez Fundatora.
2. Wskutek złożenia rezygnacji.
3. Z chwilą śmierci.

§ 21
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych jak i
niemajątkowych składa Prezes Zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu
wraz z członkiem Zarządu.

§ 22
Bieżąca obsługa Zarządu prowadzona jest przez Biuro Fundacji.

§ 23
Zarząd Fundacji może powoływać ekspertów i zespoły doradczo – opiniujące i inne.

§ 24
Rada Fundacji.
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, doradczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z dwóch do czworo członków powoływanych przez Fundatora nie
później niż przed utworzeniem pierwszego rocznego raportu z przebiegu prac Fundacji.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
4. Członkostwo w Radzie może ustać na skutek dobrowolnego wystąpienia lub śmierci.
5. Członkowie Rady pełnią funkcję honorowo.
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6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, pozostawać
z członkami Zarządu w podległości z tytułu zatrudnienia, ani też pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, lub w faktycznym związku, wspólnie z nimi zamieszkujące i
gospodarujące, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Na członków Rady Fundacji nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w
Radzie Fundacji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w
posiedzeniu Rady Fundacji, w wysokości nie wyższej od przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak również zwrot uzasadnionych kosztów.
Posiedzenie Rady Fundacji może odbywać się online. Z każdego spotkania należy
sporządzić notatki. Uchwały, opinie Redy Fundacji powinna być opatrzona podpisem
tradycyjnym bądź kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
9. Członkowie Rady Fundacji mogą zrezygnować z wynagrodzenia.
10. Decyzję o przyznaniu wynagrodzenia i jego wysokość określa Prezes Zarządu.
11. Kierownik Biura Fundacji zwołuje posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na rok.
Rada ma obowiązek zebrać się nie później niż 60 dni po utworzeniu sprawozdania z
działalności Fundacji.
12. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie powinni być powiadomieni
co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
13. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
14. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Rady.
15. Do zadań Rady należy:
1) Analiza rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez
Zarząd.
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2) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji.
3) Zlecenie niezależnego audytu zewnętrznego Fundacji.
4) Wydanie opinii jakości pracy zarządu oraz kadry kierowniczej na podstawie rocznych
sprawozdań, raportów i audytów.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 25
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (według Polskiej Klasyfikacji Działalności)
jest:
1. Zakwaterowanie (55)
2. Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56)
3. Działalność wydawnicza (58)
4. Działalność usługowa w zakresie informacji (63)
5. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
6. Działalność związana z zatrudnieniem (78)
7. Edukacja (85)
8. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87)
9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania (88)
10. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90)
11. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93)
12. Wytwarzanie energii elektrycznej (35)
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§ 26
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub
przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład
gospodarczy.
2. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają możliwości prowadzenia działalności poprzez
uczestnictwo w spółkach i innych organizacjach i podmiotach gospodarczych.

§ 27
1. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd może powierzyć jednemu spośród członków
lub innej osobie.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie wyodrębnionego zakładu
Zarząd Fundacji udziela kierownikowi Zakładu, który może być członkiem Zarządu lub innej
osobie, pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z bieżącym kierowaniem
działalnością zakładu, określając granice umocowania.
3. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników należy do Zarządu Fundacji.
4. Działalność gospodarcza nadzorowana jest przez Prezesa Zarządu lub członka Zarządu na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 28
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 29
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
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ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 30
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 31
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 32
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 33
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych.
§ 34
Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 35
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art.5 pkt. 4
ustawy o fundacjach instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
wskazanym w tym celu przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VIII
RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI
§ 36
1. W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku
ekonomicznego.
2. Księgowość Fundacji jest prowadzona według zasad określonych przez Ministra Finansów.
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§ 37
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

Tekst jednolity statutu Fundacji Reddere uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą Zarządu w
dniu 10 Listopada 2020 roku.
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