
KAI{ CELARIA I{OTARIALNA
SPOLKA CYWILT{A

Maria Boldok - notariusz
Wiktor Botdok - notariusz

Agnieszka Mroczkowska - Golowez - notariusz
00- 544 Warszawa

ul" Wilcza}8 lok. 1

R.epertorium A * rr\ff 12009

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego listopada roku dwa tysi4ce dziewiqtego /30.1I.20091 w
Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. I, przed
notariuszem Mari4Boldok, stawil siE: -------

Robert Grudzifiski, syn Janusza i Anny, zamieszkaty 00-732 Warczawa,
ulica l-uirycka ff I m. 47, ldow6d osobisty ARK 591707, wahny do dnia
19 grudnia 2018 roku, Pesel 62052101511, wedtug o6wiadczenia NIP:

TozsamoSi stawaj4cego notariusz ustalila na podstawie okazanego i
powolanego wyzej dowodu osobistego. --------

OSWIAD CZF,NIE O USTANOWIENIU
FUNDACJI

s1
Stawaj qcy oSwiad cza, 2e ustanawia FundacjE pod nazwq Nasza Energia. --

s2
Terenem dzialaria Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a

siedzibqj ej wladz miasto stoleczne Warszawa.---------
s3

Celami fundacji s4:--------
1. Podejmowanie i rorwijanie inicjatyw sprzyjaj4cych tworzeniu wsp6lnej

a/ wspieranie dzialari poiitycznych i spotecznych zwiqzanych z rozNrojem
demokracji i spoleczefstwa obywatelskiego w Polsce i pozostalych paristwach
europejskich, -------
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bl wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontakt6w i
wsp6lpracy migdzy spoleczeristwami kraj ow Unii Europej skiej,

cl dzialalnoS6 narzeczintegracji mlodziezy zkrajow Unii Europejskiej, ---
dl wspieranie zarlwno lokalnych grup obywatelskich, jak i

migdzynarodowych organizacji, kt6rych cele dzialania zgodne sq- z celami
Fundacji,

e/ pomoc instytucjom spolecznym i gospodarczym w pozyskiwaniu i
wykorzystaniu Srodk6w LIE, -------

fl udzial w projektach i programach UE zgodnych z celami statutu.
2 . B ezpieczeri.stwo energety c zne, a mi anowic ie : - - --- - - -
a/ promocja i rozw6j bezpieczeristwa energetycznego Polski oraz Unii

Europejskiej, -------
b/ promo cj a i r ozw6j odnawialnych 2r 6 del energii,

d/ promocja i rozw6j energetyki konwencjonalnej opartej na paliwach
pierwotnych. -------

4. Rozw6j kultury i oSwiaty, a mianowicie:
a/ wspomaganie dzialan na rzecz rozwoj u kultury i o Swiaty 2 - -- -------
b/ up ow s ze cbnianie dzialan kulturotw 6t ezy ch i arty sty c zny ch,
cl dzialalnofic charytatywna, w tym udzielanie pomocy plac6wkom

wychowaw czym, oSwiatowym i opiekuncrym,"
d/ wyr6wnywanie szans rozwoju i edukacji miEdzy mieszkaricami miast i

wsi, ubozszych i bogatszych rejon6w krajr.r,
e/ promocj a irozwlj SwiadomoSci ekologicznej
5 . Aktyw izacja zawodow a, a miarrowicie :

al rozwijanie dialogu spolecznego i whqczenie partner6w spolecznych do
dzialan rta rynku pracy, w tym do promocji zatrudnienia i aktywizacii
zawodowej osob pozo staj 4c y ch bez pracy i zagr ohonych zwolnieniem z pr acy,"

b/ wspieranie os6b niepelnosprawnych w ich aL<tywizacji zawodowej,
cl rozwoj intelektualny i zawodowy spoleczefstwa z obszar6w wiejskich. -
6. Nowe technologie, a mianowicie:---
a/ promocj airozw6j nowych technologii, badari i rozwoju
b/ promocja tw6rc6w zaawansowanych technologii, inspirowanie zmian

stanu prawnego sprzyjajqcych rozwojowi przedsiqbiorc6w i wsp6lpracy z
organami whadzy i administracji pafrstwowej, --------

cl wspieranie innowacyjnych inicjatyw w szczeg6lno6ci ptzez
wsp6ldzialanie w pozyskaniu zewngtrznych lrodel finansowania ich
dzialalnoSci badawczej, wytworczej i uslugowej w zakresie zaawansowanych
technologii, w tym 6rodk6w zbudhetu paristwa i funduszy Unii Europejskiej, ---
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dl podejmowanie dzialah na rzecz rozszerzania wsp6lpracy
przedsiEbiorc6w z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz
transferu technologii, --------

el promowanie i udzielanie wsparcia w zakresie ochrony wlasnoSci
intelektualnej i przemyslowej. -----

Fundacja realizuje swoje cele w n3rrn . i zagranicq poprzez nastEpuj4ce
dzialania: ----------

2. Or ganizacjg w ar srtat6w, --------
3 . Organi zacjg seminari6w, --------
4. Organi zacjg konferencj i, -------
5 . Prowad zenie badan anality cznych, -------
6. Tworzenie i publikacjE raport6w i wydawnictw okoliczno6ciowych, -----
7 . OrganizacjE imprez masowycb ---------
8. Swiadc zenie uslug doradczych, -------
9 . Tw or zeni e i admini stracj g e I ektroni cznym i b azami danyctr,
10. BudowE i administracjE serwis6w internetowych -------
1 1 . OrganizacjE oraz uirytkowanie Srodk6w masoweg o przekazu, ------------
12. ProdukcjE i postprodukcjE telewizyjna, filmow4i reklamow% -----------
1 3. Kreacjg telewizyjn4 filmow4 i reklamowq. -------

ss
Majqtek Fundacji stanowi fundusz zalorycielski w wysokoSci 1.500,-
tysi4c pigdset/ zlotych oraz Srodki finansowe, nieruchomoSci i inne
pozyskane przezFundacjE w toku jej dzialania.--------
Fundusz zalo?ycielski wniesiony zostaje przez Roberta Grudziriskiego. -

1.

/j eden
aktywa

2.

Srodki na realizacjE cel6w Fundaq$r6, ,"*rcie kosztow jej dzialaLnodci
pochodzq z: --------

a/ fundus zu zaloirycielskiego i darowizn Fundator a, ----- ----
b/ darowizn, subwencji i spadk6w krajowychi zagranicznych,
cl dochod6w z aktyw6w, nieruchomoSci oraz praw maj4tkowych, w

szczeg6lno6ci papier6w wartoSciolvych i innych instrument6w finansowych
dostqpnych na rynku kapitalowym, --------

d/ dochod6w z dar6w, zbi6rek i imprez publicznych,--------
e/ odsetek i depozyt6w bankowych,
f/ dochodlw z tytulu udziahu w zyskach os6b prawnych
4. Darcrynca przekazujqc Fundacji Srodki majqtkowe mohe zastrzec, 2e

Srodki te majE byc przeznaczone na okreSlony rodzal dziahalnoSci Fundacji.
Zarzqd Fundacji mohe nie przyjqt tego warunku. W takim wypadku Fundacja
zwraca darczyicy przekazane przez niego Srodki. Jeheli przekazaniu Srodk6w
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nie towarzyszy okreSlenie celu ich wykorrystania, Fundacj a mohe przeznaczya
je na dowolny cel statutowy.---------!-------

s7
Fundacja uzyskuje osobowosd prawnqz chw7lq wpisania jej do rejestru

stowarzyszeh, innych organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji i
publiczny ch zaldad1w opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Krajowy Rejestr
S4dovvy.

$8
Fundacja dziataw oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o

fundacjach /tekst jedn. oL.u.Nr 46 z l99I roku, po2.203, ze zmianarnil.
$e

Nadz6r nad Fundacj4sprawuje Minister Srodowiska. -----
$10

Wypisy tego aktu mogq by6 wydawane za\ofieielowi Fundacji i organom

Koszty tego aktu ponosi zalozvcie, i,l'lu*:i'----------
s12

Pobrano:
- taksy notarialnej /$ $ 3,5 Rozp. Min. Spraw. zdnia28.06.2004rckuDz.

U. Nr I4B, poz. 1564-ze zmianamil Dz. U. z 2A05 roku Nr 1 1 poz. 83 otazDz.
TJ.22007 roku Nr 187 poz. 13361 --- 100,- lstol zlotych, -------

- podatku o towar6w i ustug wedlug stawki 22o/o na podstawie art. 4l
ust4wy z dnia 11.03.2004 roku o'podatku od towar6w i uslug lDz.u. Nr 54,

poz. 535 ze zmianamil -- LL;ldwadzieicia dwal zLote.

Na oryginale aktu wlaiciwe podpisy stron i notariusza

KANCELARIA NOTAzuALNA s'c'---------
M. Boldok, W. Boldok, A' Mroczkowska - Golowicz--------"-'-
00-544 Warszawa, ul. Wilq,zq28lok' 1--------
nepenroRluM'1^ nr ..!l.T# !,..zooe'-----
Wypis ten wydano : . ..*cr,*-g$'c' n?+*/ " " " " " "
Pobrano:----- -----------r----
- taksy notarialnej z $ 12 Rozp'Min'-Spraw' z dnia2S,czerwca--

. zco+iotuiDz'U.Nr 148,poz. 1564zenn'l--- ""*'!1""""",-'+
podatku od towar6w i uslus ilg stawki 22 Yo na podstawie-*--

UstawY z dnia 11 marca 2004 roku
lDz.rJ.Nr 54, poz.535 q" rrn.i --------------"""""5r&"' "' - 'l
Warszawa, dnia W''A!''""' 2009 roku'
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ODDZIAI. CENTRALN EJ IN FORMAC]I
KRAJOWEGO REJ ESTRU SADOWEGO
ul. Czerniakowska 100
00454 Warszawa

*'

'.$o
KRAJOWY REJESTR SADbWY

Stan na dzien 28,06.2010 godz. 11: L4:48

Numer KRS: 0000349807
ODPIS AKTUALNY

z REJEsTRU srowARzyszefi, rNNycn oRcANrzAcJr spotEczNycH r zAwoDowYcH, FUNDACIT I
puBLrczNycx zaruo6w opIEKI zDRoworNEJ

poDMror NrE wPrsANY Do REJESTRU PRZEDSIEBTORC6W

Dzial 1

25.02.2010
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wA.xIIr NS-REJ, KRS/206 rl Lll 470

SAD REJONOWY DLA M. ST, WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAI. GOSPODARCZY

KRAIOWEGO REJESTRU SADOWEGO

FUNDACJA

NASZA ENERGIA

NIE

'.,*.ffil[iE4affiStt.u.-...1. , l, :r

kraj POLSffi, woj. MMOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc.
WARSZAWA

,--si''.. ul. ROSOIA, nr 17, lok. 10, miejsc. WARSZAWA, kod 02-796, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

2L.L2,2409 R.
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Dziat 2
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CODo wA/28 ,06lr4Il20L0 Operator: OSIK BOZENA a'3,2,5'-*
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Dziat 3

Brak'wpis6w

1. poDEIMowANIE I RozwuANrE INICIATvw spRzyJAJAcycH TWoMENIU wsp6r-lru EURopy, A
MIANOWICIE:
A. wsprEMNrE oaauN poLITyczNycH I spot"EczNycH zwWANycH z RozwoJEM DEMoKMcII I
spo*czefisrwe oBywATELsKIEGo w poLscE I pozosrAtycH pnNmryecn EURopE SKICH,
B. wspIEnRNIE INTEGMCII EURonEJSKIE, omz RozwuArurr rouurr6w t wspotpnRcv MIEDzy
sporrczrNsrweMr KRArow uNrr EURopEJsKIEI,
c. ozrnuutoSe ue nzecz lrltrEcmclr uroozrzv z rna:6w UNII EURopEJSKIU,
D, WSPIERANIE ZAROWNO LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH, JAK I MIEDZYNARODOWYCH
oRGANIZACJI. rr6nycn CELE DZIAIANTA zGoDNE sAz cErrMI FUNDAclr,
E, POMOC INSTYTUCJOM SPOI-ECZNYM I GOSPODARCZYM W POZYSKIWANIU I WYKORZYSTANIU
SRoDrOw ue,
F, UDZIAI, W PROJEKTACH I PROGMMACH UE ZGODNYCH Z CEI.AMI STATUTU,
z. aezpteczeNsrwo ENERGETyCZNE, A MIANowIcIE:
A. pRoMoclA r nozw6l srzptrczrr(sru ENERGETyCZNEGo poLsKI omz UNII EURopEJSKIEJ,
B, pRoMocJA t nozw6l oDNAWrALNycn 2n6oer ENERGTT,

c. pRoMocJA t nozw6: ENERGETvKI JADRowE,
D. pRoMoclA r nozw6: ENERGETyKI KoNWENCIoNALNEI opARTEI NA pALIwAcH prERvl,orNycH,
3. wsprERANrE INTEGMCIT z pru(slruRNt EURopy wscHoDNrEL
+, nozw6: KULTURv I o6wmw, A MIANOWTGIE:
A, wspoMAGANre ozreu( NA RzEcz RozwoJU KULTURy I oSwnry,
B. upowszEcH NIANIE DZIAIAN rurru nowycH. I ARTysryczNycH,
c, ozntluvoSe cHmvrernvNA, wryM UDZIELANIE poMocy pLAcowKoM wycHowAwczyM,
oSwmrowvl'4 t oplEKuttczvM,
o. wvn6wrvvwnNrE szANs RozwoJU r EDUKAcIT MrEDzy urrszrl(caNr MIAST r wsl,
uBo2szycH r BocATszycH nsoru6w rnruu,
E. pRoMoclA r RozwoJ Swtnoouo6cr EKoLoGrczNEr,
5, AKI'YWIZACJA ZAWODOWA, A MIANOWICIE:
A. RozwuANIE DIALocu spotEczNEGo I wtAczENIE pearrueR6w spotEczNycH oo oztluil r.n
RyNKU pmcy, w ryM Do pRoMocJI ZATRUDNIENTA I AKTywIzAcJI znwooowu os6a
POZOSTAJACYCH BEZ PMCY I ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z pMCy,
B. wSpIEMNIE os6a NIrperNospMWNycH w IcH AKrywIzAcJI zAWoDowEJ,
c, nozw6: INTELEKTUALNy I zAwoDowy spoteczeilmrre z oeszAn6w wIUsKIcH,
CIAGDALSZYWETSTATUTU
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wA/28 .06lL4LlzoLa Operator: OSIK BOZENA

Dzial 4

Dzial 6
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Warszawo, 28.06 ,20L0 godz: 11 :L4:48
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GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY, Al. Niepodleglo5ci 208,00-925 Warszawa

W
Podstawa prawna: rozporzqdz.enie Rady Ministr6w z dnia27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, zp6in. an.)

KRAJOWY REJESTR t RZ4DOWY PODn[OT6W GOSPODARKT NARODOWEJ

URZ.{D STATYSTYCZTIY W WARSZAWIE data:08-03-2010
O2-T34 WARSZAWA, UL. 1 SIERPNIA2I
tel.: (22) 4642083, faks: (22) 8467831, omail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

ZASWIADCZB,NIE
o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaiwiadcza sig, 2e na podstawie zlohonego wniosku osoba prawna
o nazwie: NASZAENERGIA
i siedzibie w:wojew6dztwo MAZOWIECKIE

powiat M. ST. WARSZAWA, gmina/dzielnica/delegatura WARSZAWA - IJRSYNOW
adres:WARSZAWA,UL. JANA ROSOI-A 17 nr lok. l0

02.796 WARSZAIWA
otr za mala numer identyfikaryj ny REGON :

142251491
Do powy2szego numeru przypisane s4miEdzy innymi nastgpujqce informacje:

Szczeg6lta forma prawna: 48 FUNDACJE
WASNO(6: 2I5 WI,ASNOSC PNYWETNAKRAJOWAPOZOSTALA

Ro dzaj pr zew alajqcej dzialalno Sci :

ws Polskiej Klarylilwcji DziatalnoSci (PKD 2007) 94992 DZIAN.N-NOSC POZOSTALYCH ORGANZACJI
CZI,ONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

Liczba jednostek lokalnych: t

Zaswiadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane s4
odrqbnie.

{3raqd $ta$s*ieffiy
w tfr/ercnew$s

'*e$" &,22 464-20-83
pieczgd US (podpis osoby upowaznionej

pr zez Dyrekt ar a U r zQ du Statystycznego )


