STATUT
„FUNDACJA POLSKA OBYWATELSKA”

Rozdział I - Przepisy ogólne
§1
Nazwa
Fundacja pod nazwą „FUNDACJA POLSKA OBYWATELSKA”, zwana w treści Statutu
„Fundacją" ustanowiona przez
1.Wojciecha Jana Borowika,
2.Jacka Marię Juzwę,
3.Grażynę Juzwę.
zwanych dalej „Fundatorami'', aktami notarialnymi sporządzonymi przez notariusza
Roberta Dora w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Nowy Świat 53 , dnia 19 maja
2010 roku repertorium A-nr 2911/2010, działa na podstawie przepisów prawa polskiego
(Ustawy o fundacjach - Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz
postanowień niniejszego Statutu.
§2
Siedziba i oddziały Fundacji
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja ma prawo powoływania oddziałów, ośrodków, biur i innych jednostek
organizacyjnych.
3. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek oraz innych fundacji.
4. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania
wyznaczonych celów może ona prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w językach obcych.
§3
Logo i pieczęć Fundacji
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego - logo Fundacji.
2. Fundacja używa pieczęci z napisem „FUNDACJA POLSKA OBYWATELSKA"
wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§4
Wyróżnienia przyznawane zasłużonym dla Fundacji
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§5
Prowadzenie działalności gospodarczej
Dla pozyskania majątku na realizację statutowych celów Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą określoną w § 23 Statutu, która ma charakter pomocniczy w
stosunku do działalności statutowej.
§6
Osobowość prawna
Fundacja ma osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
§7

Nadzór nad Fundacją
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.
Rozdział II- Cele i zasady działania Fundacji
§8
Cele Fundacji
Cele fundacji są:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
3. Działalność charytatywna.
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych .
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
14. Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
15. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży.
16. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
17. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
18. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
19. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa.
20. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji.
21. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
Społeczeństwami.
22. Promocja i organizacja wolontariatu.
23. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
24. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
25. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
26. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka.
27. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§9
Sposoby realizacji celów Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w tym doradztwa prawnego i
psychologicznego na rzecz wszelkich osób objętych celami Fundacji.
2. Pomoc społeczną i opiekuńczą na rzecz osób potrzebujących, w tym uchodźców,
osób starszych i niepełnosprawnych w formie udzielenia zapomóg pieniężnych i
rzeczowych, dotacji, finansowania i organizowania opieki socjalnej .
3. Propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.
4. Gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju
świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką opozycji

demokratycznej w Polsce i krajach byłego ZSRR.
Upowszechnianie postaw patriotycznych oraz wiedzy o Polakach zasłużonych dla
idei wolności i niepodległości.
6. Organizowanie i finansowanie różnych form rehabilitacji i wszelkich innych form
służących aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i politycznym osób
starszych i niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie i finansowanie szkół i placówek oświatowych oraz różnego rodzaju
zajęć dokształcających i szkoleń dla osób objętych celami Fundacji w tym
szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
objętych celami Fundacji.
8. Prowadzenie badań i analiz , w tym badań socjologicznych i badań opinii
publicznej w zakresie problematyki związanej z celami Fundacji.
9. Prowadzenie badań i analiz dotyczących problematyki społeczno-politycznej.
10. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych w tym wystaw;
konferencji, sympozjów, zawodów i konkursów.
13. Produkcja oraz wspieranie produkcji filmów dokumentalnych i fabularnych oraz
video i audycji radiowych poświęconych problematyce objętej celami Fundacji.
14. Wydawanie książek, broszur, folderów, katalogów i podobnych publikacji oraz
reprodukcja zapisanych nośników informacji poświęconych problematyce objętej
celami Fundacji .
15. Działalność poligraficzną służącą rozpowszechnianiu i realizacji celów Fundacji.
16. Fundowanie stypendiów i nagród na rzecz osób objętych celami Fundacji.
17. Organizowanie wyjazdów turystyczno- kulturalnych, integracyjnych, wczasów
stacjonarnych lub wyjazdowych dla osób objętych celami Fundacji.
18. Prowadzenie domów opieki społecznej dla osób objętych celami Fundacji.
19. Monitorowanie instytucji publicznych pod kątem przestrzegania praw i wolności
człowieka i obywatela.
20. Przygotowywanie ocen, ekspertyz i analiz prawnych oraz projektów rozwiązań i
aktów prawnych związanych z celami Fundacji.
21. Prowadzenie i finansowanie szkół i placówek oświatowych dla
osób starszych i w podeszłym wieku.
22. Prowadzenie i finansowanie wszelkich pozaszkolnych form edukacji osób
starszych- warsztatów, kursów, sympozjów, wystaw etc.
23.Reprezentowaie interesów obywateli oraz zainteresowanych środowisk i organizacji
wobec władz i innych instytucji publicznych w sprawach związanych z celami
Fundacji.
25.Nawiązywanie kontaktów oraz wspólnych inicjatyw ze stowarzyszeniami
fundacjami, organizacjami i instytucjami, które mają cele zbieżne z celami Fundacji.
5.

§ 10
Współpraca w zakresie celów Fundacji
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować i wspierać działalność
innych osób fizycznych i prawnych oraz innych instytucji zbieżną z jej celami.
Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji.
§ 11
Majątek Fundacji
Majątek Fundacji stanowi:
a. jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące) złotych; w tym
mieszczą się środki na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 1.500
(słownie: tysiąc pięćset ) złotych,
b. pieniądze, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości przekazane Fundacji
oraz nabyte przez Fundację w trakcie prowadzonej działalności,
c. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania,

1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych
zgodnie z ustalonym programem działania oraz na koszty działalności samej
Fundacji.
2. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej Fundatorów , członków organów lub pracowników oraz osobom,
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 przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi",
b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów , członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Fundacji,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą Fundatorzy , członkowie organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
§12
Odpowiedzialność Fundacji
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.
§13
Źródła dochodów Fundacji
Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:
1. Świadczeń Fundatorów.
2. Subwencji oraz dotacji.
3. Zbiórek i imprez publicznych.
4. Lokat i rachunków bankowych.
5. Darowizn, spadków, zapisów oraz grantów.
6. Działalności gospodarczej.
7. Dochodów z nieruchomości oraz majątku ruchomego, będących własnością
Fundacji.
8. Funduszy Unii Europejskiej.
9. Odsetek od udzielanych pożyczek.
§ 14
Przyjęcie dotacji, darowizny, spadku
1. Dochody Fundacji pochodzące ze spadków i dotacji mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku. Jeśli w chwili składania tego oświadczenia nie jest oczywiste, że
stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe, oświadczenie o przyjęciu
wymaga zgody Zgromadzenie Fundatorów.
Rozdział IV - Organy i organizacja Fundacji.
§ 15
Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej „Zgromadzeniem”.
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 16
Kompetencje Zgromadzenia Fundatorów
1. Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa i członków Zarządu.
2. Zgromadzenie podejmuje decyzję o zatrudnieniu członków Zarządu i ustala ich
wynagrodzenia.
3. Zgromadzenie sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji. W trybie nadzoru Zgromadzenie
może uchylić każdą decyzję Zarządu, jeśli pozostaje ona w sprzeczności z celami Fundacji
bądź narusza Statut lub obowiązujące przepisy prawa.
4. Zgromadzenie podejmuje decyzje o utworzeniu bądź przystąpieniu Fundacji do spółki.
5. Zgromadzenie podejmuje decyzje o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
6. Zgromadzenie zatwierdza plany finansowe i plany działalności Fundacji opracowane przez
Zarząd.
7. Zgromadzenie uchwala regulaminy określające zasady działania Zgromadzenia.
Zarządu oraz inne niezbędne regulaminy niezbędne dla funkcjonowania Fundacji.
8. Zgromadzenie zatwierdza ustanowioną przez Zarząd organizację wewnętrzną
Fundacji.
9. Zgromadzenie nadzoruje bieżącą działalność Zarządu Fundacji oraz sprawuje
kontrolę finansową Fundacji.
11.Zgromadzenie dokonuje zmian statutu Fundacji.
12.Zgromadzenieu udziela członkom Zarządu absolutorium.
13.Zgroamdzenie zatwierdza Roczne Sprawozdania z działalności Fundacji oraz
Sprawozdania finansowe.
§ 17
Skład Zgromadzenia Fundatorów i tryb głosowania
1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów oraz Donatorów, powoływanych i
odwoływanych przez Zgromadzenie w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Fundator lub Donator może być członkiem Zarządu poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia o podjęciu się funkcji członka Zarządu.
3. Fundator lub Donator będący jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji na czas pełnienia
funkcji w Zarządzie nie jest członkiem Zgromadzenia Fundatorów.
4. Członkowie Zgromadzenia nie mogą:
a. pozostawać w stosunku pracy z Fundacją,
b. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia
z członkami Zarządu.
5. Członkowie Zgromadzenia mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Zgromadzeniu zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie łącznie w wysokości nie wyższej niż określone w
art. 8 punkt 8 ustawy z dnia 3.03.2000r. o „wynagrodzeniach osób kierujących podmiotami
prawnymi."
6. Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
7. Członkostwo w Zgromadzeniu ustaje w wypadku śmierci, utraty zdolności do
czynności prawnych lub pisemnej rezygnacji.
8. Fundator
może wskazać osobę, która w wypadku zaistnienia okoliczności
opisanych
w paragrafie 17 punkt 7 wstępuje w prawa i obowiązki Fundatora .
Wstąpienie w prawa i obowiązki Fundatora w Zgromadzeniu następuje po złożeniu
pisemnego oświadczenia do akt Fundacji przez dotychczasowego Fundatora. Osoba
wstępująca w miejsce Fundatora w Zgromadzeniu
musi uzyskać akceptację
Zgromadzenia wyrażoną w jednomyślnej uchwale.
9. Zgromadzenie zbiera się na zgłoszony na piśmie wniosek Fundatora lub członka
Zarządu.
10. Posiedzenie Zgromadzenia jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali
Prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku posiedzenia.Za
prawidłowe powiadomienie uznaje się zawiadomienie wysłane listem poleconym na
co najmniej 3 dni przed planowanym terminem lub w formie elektronicznej na adres
wskazany przez członka Zgromadzenia.
11. Z posiedzeń Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez
przewodniczącego danego posiedzenia i protokolanta wraz z załączoną listą
obecności .

§18
Kompetencje i skład Zarządu Fundacji
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. W zakresie
czynności zwykłego zarządu w związku z bieżącą działalnością Fundacji decyzje
podejmuje Zarząd.
2.
We wszystkich sprawach Fundacji, niezastrzeżonych w Statucie dla innych
organów,
głos decydujący należy do Zarządu.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do dokonywania określonych czynności.
4. Zarząd składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany i odwoływany przez
Zgromadzenie na czas nieoznaczony, w tym Prezesa Zarządu.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wypadku śmierci, utraty zdolności do czynności
prawnych, odwołania lub pisemnej rezygnacji.
7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją lub świadczyć
pracę na rzecz Fundacji na postawie innych umów.
8. W skład Zarządu wchodzą osoby powoływane i odwoływane przez Zgromadzenie
lub Fundatorzy lub Donatorzy- poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o podjęciu
się funkcji członka Zarządu.
§ 19
Zadania Zarządu Fundacji
Do zadań Zarządu należy:
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Prowadzenie bieżącej działalności Fundacji.
Koordynowanie działań Fundacji.
Opracowywanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji.
Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji za dany rok kalendarzowy.
Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji.
8. Sporządzanie projektów wszelkich regulaminów niezbędnych do funkcjonowania
Fundacji.
9. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, na podstawie
uchwały Zgromadzenia.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej.
§20
Posiedzenia i tryb głosowania Zarządu Fundacji
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosów. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie. Posiedzenie
Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie
członka Zarządu lub na żądanie członka Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie Fundatorów ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonej
sprawy.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności
członek Zarządu.
4. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo
powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad. Odnośnie sposobu
powiadomienia stosuje się postanowienia dotyczące zwoływania Zgromadzenia.
5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół z załączoną lista obecności.
§21
Obowiązek składania sprawozdań
1. Zarząd co roku, do dnia 25 maja danego roku, zobowiązany jest przedkładać

Zgromadzeniu Fundatorów Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji celem
zatwierdzenia.
2. Zarząd w terminie do dnia 20 maja danego roku składa sprawozdanie finansowe za
rok ubiegły.
3. Zarząd składa coroczne sprawozdanie właściwym organom w terminach
przepisanych prawem.
§22
Tryb składania oświadczeń woli
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa
członek Zarządu jednoosobowo, w przypadku wieloosobowego-Prezes jednoosobowo
lub składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Rozdział V - Działalność gospodarcza Fundacji
§ 23
Zakres działalności gospodarczej Fundacji
1. Dla pozyskania majątku na realizację statutowych celów Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów
samochodowych,(pkt.45),
b. zakwaterowanie, (pkt.55),
c. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, (pkt.92),
d. działalność organizacji członkowskich, (pkt.94),
e. działalność usługowa w zakresie informacji, (pkt.63),
f. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
oraz działalność powiązana, (pkt.62),
g. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ( pkt.64.99,Z),
h. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, (pkt.68),
i. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych, (pkt.66.19,Z),
j. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana, (74.90,Z),
k. działalność związana z zatrudnieniem, (pkt.78).
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
4. Działalność gospodarcza, o której mowa w pkt. 2, powinna być podejmowana w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych Fundacji.

§24
Sposób prowadzenia działalności gospodarczej
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów podlegających Zarządowi Fundacji.
2. Decyzje o powołaniu zakładu oraz o powołaniu i odwołaniu jego kierownika
podejmuje Zarząd Fundacji. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu,
upoważnionym do podejmowania czynności związanych z. kierowaniem zakładem. 3.
Zakres czynności kierownika zakładu określa udzielone pełnomocnictwo.
4. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, które powołuje
likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
5. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu
określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
6. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków
przypadających na wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.
7. Działalność może być prowadzona ponadto w formie spółek prawa handlowego

powołanych przez Fundację lub przystępowania do działających spółek.
Rozdział VI - Postanowienia końcowe
§25
Zmiana statutu i celów Fundacji
Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały może zmienić Statut, w tym
cele Fundacji, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy .
§26
Połączenie z inną Fundacją
Połączenie z inną fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o utworzeniu i
likwidacji Fundacji.
Likwidacja Fundacji
1. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Fundacja na mocy statutu ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których
została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których
działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zgromadzenie
Fundatorów.
§28
Wejście w życie Statutu
§27
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 19 lipca 2010 r.
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