Tekst jednolity z dnia 10.04.2015 r.

STATUT
Fundacji KULCZYK FOUNDATION

I. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

§1
Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest
przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską - zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Bartnickiego w
kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego nr 4 w dniu 6 czerwca 2013 r.
(Rep. A nr 9060/2013).
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst
jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§2

§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
1.
2.

§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.
§6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II. Cele i zadania Fundacji
§7
1. Celem Fundacji jest:
(a) niesienie pomocy wszystkim potrzebującym - cierpiącym prześladowania obywatelom świata,
niezależnie od ich przynależności etnicznej i rasowej, poglądów politycznych, jak również
pozycji społecznej, oraz osobom bezbronnym, ze szczególnym uwzględnieniem
prześladowanych kobiet i dzieci, a także ofiar konfliktów zbrojnych, ubóstwa, katastrof
naturalnych i prześladowań politycznych;
(b) wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii, medycyny
i nauk humanistycznych, mających służyć poprawie warunków życia społeczności;
(c) organizowanie i niesienie ponad barierami społecznymi, etnicznymi i politycznymi pomocy
na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które
wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna w stosunku do społeczeństwa;
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(d) wspieranie materialne i programowe oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych niosących
globalną progresję warunków życia człowieka, poprzez:
• działalność humanitarną i prorozwojową,
• akcje dobroczynne i charytatywne,
• działalność integracyjną i oświatową,
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
• programy stypendialne.
(e) niesienie wsparcia rozwojowego dla lokalnych społeczności w rozwijających się częściach
świata;
(f) pośredniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych na świecie przy realizacji konkretnych
projektów pomocowych oraz w wymianie informacji, know-how oraz środków
pomocowych.
2.

Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1,
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz
innych podmiotach i organizacjach.
§8

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1) wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie:
a) projektów naukowo-badawczych realizowanych w przedmiocie badania i gromadzenia
informacji o światowych potrzebach pomocowych;
b) projektów naukowo-badawczych wnoszących istotny postęp dla określenia warunków
egzystencjalnych społeczności globalnej, zwłaszcza wnoszących wkład w postęp medycyny,
biotechnologii, ekonomii i nauk humanistycznych,
b) działań instytucji życia publicznego wykonujących zadania w zakresie ochrony
fundamentalnych praw człowieka i obywatela,
2) pozyskiwanie środków dystrybuowanej pomocy, ich przewóz i dystrybucję;
3) organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków
przekazu i komunikacji na odległość;
4) udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, know-how w budowie szeroko pojętej
infrastruktury organizacjom pomocowym działającym na świecie;
5) pośredniczenie w inwestycjach przeprowadzanych przez organizacje pomocowe na całym
świecie poprzez kojarzenie organizacji pomocowych i wolontariuszy oraz przekazywanie
środków finansowych;
6) prowadzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy przez organizacje pomocowe
i wolontariuszy oraz wymianę informacji pomiędzy organizacjami pomocowymi z całego
świata;
7) dokonywanie przeglądu działalności organizacji pomocowych ze świata i przedstawianie
rekomendacji odnośnie organizacji pomocowych do zaangażowania się w formie finansowej
lub w formie wolontariaru;
8) organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej;
9) tworzenie stałych i czasowych misji;
10) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
11) wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;
12) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
13) organizowanie konferencji i seminariów;
14) organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych i
kampanii edukacyjnych;
15) prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej;
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16)
17)
18)
19)

20)

1.

2.

3.
4.

współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju socjalnego, przeciwdziałaniu
dyskryminacjom, kultury, wymiany informacji, pomocy społecznej i humanitarnej,
organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
gromadzenie informacji o potrzebach różnych grup społecznych w różnych częściach
świata,
udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i know-how placówkom naukowych oraz
tworzenie i prowadzenie placówek naukowych w ramach odrębnych lub już istniejących
struktur organizacyjnych,
prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów.
§9
Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych,
podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i
zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć
charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi
i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie
innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i
zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji
1.

2.
3.

4.

1.

§10
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażyli Fundację Fundatorzy
w kwocie 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz środki finansowe i inne aktywa
nabyte przez Fundację w okresie jej działalności. W ramach Funduszu Założycielskiego
Fundatorzy przeznaczyli na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla
pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy)
złotych.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na
realizację celów statutowych.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b) darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c) dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
kapitałowym,
d) dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez publicznych,
e) odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za
granicą;
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach.
§11
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
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2.

3.
4.

1.
2.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny
cel statutowy.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia
oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.
§12
Przychody Fundacji określone w § 10 ust. 3 pkt. b - d przeznaczone są wyłącznie na
prowadzenie działalności statutowej.
Zabronione jest:
(a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników 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 przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi",
(b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub
jej 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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub
jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich,
(d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz
ich osoby bliskie.
§13

1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
b) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.19.Z);
c) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z);
d) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z);
e) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
f) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
g) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 63.99.Z);
h) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z);
i) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
j) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
k) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
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l) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
m) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD
73.12.A);
n) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B):
o) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C);
p) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D)
q) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
r) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
s) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
t) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
u) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
v) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
w) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.11.Z);
x) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.13.Z).
2.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź
w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji,
zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.

3.

W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję
księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

4.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.

IV. Organy Fundacji
§14
Organami Fundacji są:
a)
Zarząd;
b)
Rada Fundacji.
Zarząd
1.
2.
3.

4.
5.

§15
Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieoznaczony
Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia
skierowanego do Fundacji, Pani Dominika Kulczyk - Lubomirska. Pozostali Członkowie
Zarządu są powoływani i odwoływani w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do
Fundacji podpisanego przez co najmniej 2 Fundatorów.
Prezes Zarządu pełni funkcję nieodpłatnie. Wynagrodzenie pozostałych członków Zarządu
ustalają Fundatorzy.
Zarząd wieloosobowy może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
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6.

1.
2.

3.
4.

Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub
odwołania z pełnionej funkcji. Członka Zarządu powołanego przez Panią Dominikę
Kulczyk - Lubomirską może odwołać tylko ona. Pozostałych członków Zarządu mogą
odwołać dwaj Fundatorzy w drodze pisemnego oświadczenia.
§16
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
(a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
(b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
(c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
(d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
(e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
(f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji
oraz o ich tworzeniu,
(g) powoływanie biur krajowych (Biuro) i zagranicznych (Misji) oraz mianowanie ich
kierowników, a także ich likwidacja,
(h) opiniowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji lub
połączenia z innymi fundacjami,
(i) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu i
Fundacji.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji
ustalany przez Fundatorów.

§17
W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes
Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rada Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

§18
Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od
Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.
Rada Fundacji posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.
Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub
odwołania z pełnionej funkcji.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
§19
Przewodniczącego Rady Fundacji wskazują Fundatorzy w oświadczeniu o powołaniu
członka Rady Nadzorczej.
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2.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
§20
Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co najmniej 2 (dwa) razy w
roku.
Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub któregokolwiek Fundatora, zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością
głosów członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego. Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co
najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali
prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
Uchwała Rady Fundacji może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli
wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił
sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.
Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie
obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość
ogólnej liczby Członków Rady Fundacji a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący
Rady Fundacji lub inny Członek Rady Fundacji wyznaczony przez Przewodniczącego Rady
Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą zawiadomień skierowanych do
każdego z Członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na
7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady
Fundacji może zarządzić krótszy termin zawiadomienia Członków Rady Fundacji o terminie
posiedzenia.
Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym
celu specjalistów.
Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin przyjęty przez Fundatorów.

§21
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji;
nadzór nad działalnością Fundacji;
opiniowanie rocznego planu finansowego Fundacji;
zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie
corocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
6)
wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
7)
proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji;
8)
wyrażanie opinii w sprawie założenia lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa
handlowego i innych przedsięwzięć;
9)
wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;
10) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji;
11) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji;
12) występowanie do Zarządu z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji w
przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji.
1)
2)
3)
4)
5)

§22
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu
Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
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V.

1.

2.

3.

Fundatorzy
§23
Fundatorzy są zapraszani przez Fundację co najmniej raz do roku celem przyjęcia
sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą
działalnością Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności.
Nad sprawozdaniem tym Fundatorzy toczą obrady, z których wnioski, w formie uchwały,
przekazywane są Zarządowi.
Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatorów określonych w niniejszym
Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy podejmowanie decyzji w sprawie:
(a) zmiany celów Fundacji;
(b) zmiany Statutu Fundacji;
(c) połączenia z inną fundacją;
(d) likwidacji Fundacji;
(e) przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw
przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora
i przez nich będą wykonywane.

VI.

Postanowienia końcowe

1.

§24
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2.
1.
2.
3.

4.

§25
W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji - podlega ona
likwidacji na podstawie uchwały Fundatorów.
W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala
szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorom
albo ich następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w
sprawie połączenia podejmują w drodze uchwały Fundatorzy.

Warszawa, 10 kwietnia 2015 roku
Fundatorzy:
Jan Kulczyk

Grażyna Kulczyk

Dominika Kulczyk

___________________
Dominika Kulczyk
Pełnomocnik

___________________
Dominika Kulczyk
Pełnomocnik

___________________
Dominika Kulczyk
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