Fundacja Marty Chojnowskiej ”Przerwij Ciszę”
u. Jachowicza 10 II piętro ; 09-402 Płock
Statut Tekst jednolity na dzień 30.01.2012r roku
Statut Fundacji Marty Chojnowskiej ”Przerwij Ciszę”

Działając na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DZ.U.1991 nr.46 poz.203z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu fundatorzy ustalają statut Fundacji pod nazwą ”Przerwij Ciszę”
w Płocku, zwanej dalej Fundacją.
Rozdział 1
Nazwa, siedziba i teren działań Fundacji
§1
1. Fundacja nosi nazwę ” Przerwij Ciszę”. Może używać odpowiednika nazwy w językach obcych, a także
wyróżniającego znaku graficznego.
2. Fundacja zostaje ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A nr.4740/2006 -25 lipca 2006 roku,
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przy ul. Małachowskiego nr 4 w Płocku przez Marię Świecką.
W związku ze zmianą oświadczenia złożonego w wyżej wymienionym akcie notarialnym, Marta Chojnowska
zmienia swoje oświadczenie dotyczące paragrafu 3 aktu w miejsce dotyczące brzmienia
„ Celem Fundacji jest …” na oświadczenie zawarte w paragrafie 2 aktu notarialnego Repetytorium A-940/2007
sporządzonego 9 lutego 2007r w Kancelarii Notarialnej przy ul. Małachowskiego 4 w Płocku przez Zofię
Bałdowską.
Fundatorem jest Marta Chojnowska zamieszkała przy ulicy Sienkiewicza 3 m 22, 09-402 Płock.
§2
1.Siedzibą Fundacji jest miasto Płock
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
4. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla właściwego realizowania
założonych przez siebie celów społecznych i gospodarczych.
5.Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych i gospodarczych, do
których przystępuje na podstawie umowy.
6. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
§3
1.Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.
§4
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
1.Fundacja posiada osobowość prawną.
§6
1.Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę” jest organizacją non profit.
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Rozdział 2
Cel, zakres i formy działania Fundacji
§7

Celem Fundacji jest:
1) aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób
niesłyszących,
2) działalność informacyjno-propagandowa (polegająca na rozbudzaniu aktywności życiowej osób
niepełnosprawnych),
3)wspieranie osób niepełnosprawnych i bezrobotnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;
4) niesienie pomocy społecznej, humanitarnej i charytatywnej dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
5) wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku osób niepełnosprawnych i sprawnych,
6) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z
wadą słuchu,
7) współpraca i wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, które
podejmują podobne działania,
8) organizowanie poradnictwa dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innych osób niepełnosprawnych, jak
również ich rodzinom,
9) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących osób niepełnosprawnych,
10) inspirowanie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) organizowanie:
a) krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów z udziałem
profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, terapii i edukacji,
b) turnusów rehabilitacyjnych, grup kolonialnych, warsztatów dla osób niepełnosprawnych oraz
wykluczonych społecznie
c) spotkań z wychowawcami, nauczycielami szkół i placówek oświatowych
ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, pod opieką, których pozostają dzieci i młodzież z
wadą słuchu oraz osoby niepełnosprawne,
d) niepublicznych placówek prowadzących leczenie, kompleksową edukację, terapię słuchu dzieci i
młodzieży wadą słuchu i ich rodzinom,
e) akcji charytatywnych, których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych
Fundacji,
12) w realizacji swych działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji
państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz
innymi osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą,
13) występowanie do wyżej wymienionych organów i organizacji w sprawach dzieci, młodzieży z wadą słuchu i
osób niepełnosprawnych,
14) udzielanie pomocy w załatwianiu osób z wadą słuchu i niepełnosprawnych.
15) organizuje szkolenia dla bezrobotnych w celu rozwoju ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do
rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub zmiany branży zawodowej.
16) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy.
17) prowadzi poradnictwo zawodowe,
18) wspieranie i rozwijanie wolontariatu.
19) promocja kultury poprzez organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli, festiwali, festynów,
targów, wystaw.
20) promocja informacji turystycznej oraz działań związanych z turystyką poprzez organizowanie wycieczek,
rajdów, zlotów, biwaków.
21) działania w zakresie społecznej reintegracji - działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie
umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu oraz działania w zakresie zawodowej reintegracji - działania mające na celu
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odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy poprzez tworzenie
lub przestępowanie do spółdzielni socjalnych w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94 poz. 651 z późn. zm.)
22) działania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez tworzenie
wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jednostek o statusie zakładów aktywności zawodowej, w myśl
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
§8

1.Cele edukacyjne Fundacja będzie realizować poprzez:
-zakładanie świetlic
-zakładanie przedszkoli
-zakładanie szkól od zerówki do szkól ponadgimnazjalnych wyższych
-zakładanie poradni specjalistycznych zajmujących się diagnozowaniem, badaniem, i leczeniem dzieci,
młodzieży i dorosłych z wadą słuchu, niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.
- prowadzenie kursów, szkoleń oraz warsztatów.
- przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w
programach zbieżnych z celem Fundacji.
- organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych
- poradnictwo: logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, zajęcia korekcyjne, wyrównawcze,
ogólnorozwojowe, stymulujące, terapie rodzinne, art. terapia
- warsztaty dla nauczycieli i wychowawców, otwarte zajęcia dla nauczycieli i studentów,
- grupy wsparcia,
§9
1.Fundacja sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej
działalności (z zastrzeżeniem przepisów odrębnych) oraz roczne sprawozdanie finansowe.
§ 9a
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granica zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa w zakresie działalności (PKD), środki uzyskane z działalności
przeznaczone będą na cele statutowe Fundacji, którymi są:
1) Wydawanie książek
2) Wydawanie gazet
3) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
4) Wydawanie nagrań dźwiękowych
5) Działalność wydawnicza pozostała
6) Drukowanie gazet
7) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
8) Introligatorstwo
9) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
10) Działalność graficzna pomocnicza
11) Reprodukcja nagrań dźwiękowych
12) Reprodukcja nagrań wideo
13) Reprodukcja komputerowych nośników informacji
14) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowotelewizyjnych
15) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych
Sprzedaż hurtowa części elektronicznych
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu
telekomunikacyjnego
Wynajem nieruchomości na własny rachunek
Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
Przetwarzanie danych
Działalność związana z bazami danych
Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
Działalność związana z informatyką, pozostała
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
Badanie rynku i opinii publicznej
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Reklama
Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
Działalność związana z organizacją targów i wystaw
Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Przedszkola
Szkolnictwo podstawowe
Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego
Szkolnictwo gimnazjalne
Szkolnictwo licealne ogólnokształcące
Działalność edukacyjna Zespołów Szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
Szkolnictwo zasadnicze zawodowe
Szkoły artystyczne
Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe
Szkolnictwo średnie zawodowe
Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
Szkolnictwo zawodowe pozostałe
Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego
Szkolnictwo policealne i pomaturalne
Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z
wyłączeniem szkolnictwa wyższego
Nauka języków obcych
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
Praktyka lekarska
Praktyka stomatologiczna
Działalność fizjoterapeutyczna
Działalność pielęgniarek i położnych
Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem
Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem
Żłobki
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność galerii i salonów wystawienniczych
Działalność obiektów kulturalnych
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
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2.
3.
4.
5.

72) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
73) Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
74) Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundacje lub przez wyodrębniony
w jej strukturach zakład gospodarczy.
Działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez samą Fundacje Zarząd Fundacji powołuje
księgowego.
Fundacja przeznacza na działalność gospodarczą 1000zł.
§10

Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową

Rozdział 3
Majątek Fundacji
§11
1) Początkowy majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2050zł (dwa tysiące pięćdziesiąt
złotych) z czego kwota 1050 zł ( jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych ) przeznaczona będzie na realizację celów
statutowych, oraz środki finansowe, majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w trakcie jej
działania, zaś kwota 1000 zł przeznaczona będzie na działalność gospodarczą.
2) Fundacja czerpać będzie środki ze spadków, zapisów, darowizn od osób fizycznych, prawnych mających swe
siedziby w Polsce i za granicą, ze zbiórek publicznych, subwencji osób trzecich, odsetek od depozytów i lokat
kapitałowych, działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
3) Przedmiotem wyżej wymienionych środków mogą być papiery wartościowe, dochody z majątku ruchomego i
nieruchomego.
4) Dochody z dotacji, darowizn, zapisów, spadków mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów
Fundacji, jeżeli ofiarodawca nie postanowił inaczej.
5) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa jego zadłużenie.
§12
Fundacji zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów,
pracowników oraz ich osób bliskich.
2) Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady Fundacji, pracowników
Fundacji oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Rozdział 4
Władze Fundacji
§13
1) Władzami Fundacji są:
Zarząd Fundacji, Rada Programowa
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2) Członkowie Zarządu i członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile przewiduje to regulamin
Fundacji zatwierdzony przez Fundatora.

Rozdział 4 a
Rada Programowa
§14
1. Rada Programowa składa się z 3 do 12 członków powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.
3. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności bez prawa
wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.
4. Do kompetencji Rady poza innymi sprawami określonymi w niniejszym Statucie należy:
a. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
b. opiniowanie projektów rocznych programów działania i rocznych planów finansowych Fundacji,
przedkładanych przez Zarząd przed ich uchwaleniem oraz zgłaszanie wniosków i propozycji do tych
programów i planów,
c. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych
d. Udzielenie Zarządowi Fundacji zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 200 000
złotych,
§15
Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego regulaminu Fundacji.
§16
Rada Programowa
1. Przewodniczącego Rady Programowej powołuje Fundator.
2. Członkostwo w Radzie Programowej musi być potwierdzone pisemnie przez Przewodniczącego
3. Rada wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących i sekretarza.
4. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają
Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
5. Fundator ma prawo powołania i odwołania Rady lub jej poszczególnych członków w każdej chwili, także w
trakcie trwania kadencji Rady.
6. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z powodu:
- dobrowolnego zrzeczenia się,
- śmierci,
- odwołania,
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko zdrowiu i życiu.
7. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w
roku.
8. Wszystkie uchwały są podejmowane większością głosów.
9. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, z
inicjatywy poszczególnych członków Rady albo na wniosek Zarządu.

Rozdział 4 b
Zarząd Fundacji
§17
1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
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2) Zarząd działa na podstawie regulaminu Fundacji.
3) Zarząd podejmuje wszelkie uchwały wedle swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
§18
1) Zarząd składa się z 3 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
W skład Zarządu wchodzi Fundator oraz osoby przez niego powołane.
Fundator może pełnić funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
2) Członkowstwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu.
3) Odwołanie Członka Zarządu Fundacji następuje na wniosek Fundatora lub decyzji samego Fundatora w
następującym przypadku:
 Złożenia przez niego samego rezygnacji
 Podjęcie pracy, która uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu
 Z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co potwierdza odpowiednie
orzeczenie lekarskie
 Nie spełniania nałożonych na niego zadań, w zakresie prawidłowego funkcjonowania Fundacji przez
okres dłuższy niż rok
 Przekroczenia 80 roku życia
 Istotnego naruszania postanowień statutu
 Wyrządził Fundacji znaczną szkodę materialną, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu
 Negatywnej oceny pracy
 Utrącił pełną bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
§19
1) Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2) Prezes sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu.
3) Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu na podstawie pisemnego zawiadomienia dostarczonego wszystkim
członkom Zarządu, co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenie. Zawiadomienie winno zawierać datę,
godzinę, miejsce, termin i porządek obrad posiedzenia Zarządu.
4) Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesów, o ile nie jest nim Fundator.
5) Posiedzenia Zarządu są protokołowane, protokół podpisuje Zarząd.
§20
Do obowiązków Zarządu Fundacji należy:














Reprezentowanie jej na zewnątrz
Zarządzanie majątkiem Fundacji
Planowanie zadań należących do Fundacji
Wykonywanie zadań należących do Fundacji
Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do powiększenia majątku Fundacji
Przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów
Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji
Podejmowanie decyzji w sprawie przystępowania do spółek i fundacji
Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji
Tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek wspomagających Fundację
Opracowywanie regulaminów dotyczących działalności Fundacji
Rozreklamowanie w prasie, telewizji programu i celu Fundacji.
§21

1) Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.
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2) Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3) Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.
4) Posiedzenie zarządu odbywają się tylko w razie potrzeby nie mniej niż 2 razy w roku
5) Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
6) Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, jego wysokość ustala regulamin Fundacji.
7) Wynagrodzenia członków i pracowników biura Fundacji wypłacane są z wypracowanych środków, bez
naruszenia zasobów finansowych przez Fundatora.
Rozdział 5
Likwidacja Fundacji
§22
1) W przypadku uznania przez Zarząd konieczności likwidacji Fundacji, podejmuje on stosowną uchwalę.
2) Uchwała o likwidacji Fundacji zapada bezwzględną większością głosów, przy czym w posiedzeniu powinno
brać udział, co najmniej ¾ ogólnej liczby Zarządu i Fundator.
3) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia swych celów, dla których została powołana.
4) Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych.
5) Likwidatorem może być Fundator lub osoba przez niego powołana.
6)W przypadku likwidacji Działalności Gospodarczej Fundacji, środki pozostałe po likwidacji zakładu
przekazuje się na cele statutowe.
7)W przypadku likwidacji Fundacji majątek pozostały przekazuje się instytucjom, których działalność jest
zbieżna od celów Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Programową
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§23
1) Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.
2) Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub ulec
podziałowi. Decyzję podejmuje Zarząd.
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3)Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji, dla realizacji, których została ustanowiona.
Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez Radę
Programową i Fundatora.
4)Realizując założenia niniejszego statutu Fundacja może działać na rzecz obszarów wiejskich, wsi oraz miast.
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