Statut Fundacji OFF school
§1
Postanowienia Ogólne
1. Fundacja OFF school (dalej jako: „Fundacja”), działa na podstawie Ustawy z dn. 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97) oraz postanowień niniejszego
statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Święch, Grzegorza Święch (dalej jako:
„Fundatorzy”), aktem notarialnym Rep. A nr 2315/2016 sporządzonym dnia 19 lipca
2016 r. przez Notariusza Łukasza Hajto z Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul.
Krupniczej 34/4.
§2
Siedziba, obszar działania, jednostki organizacyjne
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa.
5. Fundacja może tworzyć spółki handlowe oraz przystępować do już istniejących spółek
handlowych.
§3
Czas trwania Fundacji
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§4
Osobowość prawna i nadzór
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. oświaty i wychowania.
§5
Certyfikaty, odznaki, nagrody
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i nagrody.
2. Fundacja może przyznawać wskazane w ust. 1 certyfikaty, odznaki i nagrody
podopiecznym Fundacji oraz osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, a
przyczyniającym się
do realizacji celów fundacji
§6
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Cele Fundacji
1. Celem Fundacji jest:
a) edukacja w zakresie rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz uzupełnienie edukacji
szkolnej
o rozwój kompetencji miękkich – społecznych, (w tym szczególnie wśród młodzieży
szkolnej oraz studentów i słuchaczy szkół podyplomowych)
b) budowanie wśród młodych osób świadomości możliwości podążania w życiu
zawodowym
w pełnej zgodzie ze swoimi talentami i marzeniami;
c) budowanie pokolenia ludzi twórczych, odczuwających pełną satysfakcję ze swojej
aktywności zawodowej;
d) tworzenie warunków do praktycznego wykorzystania przez młode osoby nabytej
przez nie wiedzy w zakresie rozwoju zawodowego oraz prowadzenia działalności
gospodarczej.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) tworzenie zespołów składających się z osób ponadprzeciętnie uzdolnionych
kreatywnych, deklarujących wolę uczestniczenia w regularnych spotkaniach o
charakterze edukacyjno-szkoleniowym;
b) prowadzenie szkoleń i warsztatów, których celem będzie uświadamianie potrzeb
rozwojowych podopiecznych Fundacji;
c) organizowanie spotkań podopiecznych fundacji z autorytetami i ekspertami z
dziedzin przydatnych przy wyborze ścieżki zawodowej oraz przy organizacji
przedsiębiorstwa
i działalności gospodarczej, działalności społecznej
d) świadczenie na rzecz podopiecznych fundacji pomocy w: tworzeniu koncepcji
swojego rozwoju oraz modyfikacji tych koncepcji;
e) pomoc w zakresie doradztwa prawnego świadczoną podopiecznym przez podmioty
trzecie
na zlecenie Fundacji;
f) pomoc w zakresie doradztwa księgowego świadczoną podopiecznym przez podmioty
trzecie na zlecenie Fundacji;
g) pomoc w pozyskaniu dofinansowania na dokształcanie i rozwój oraz na start
działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorstwa;
h) pomoc w pozyskaniu kontaktów biznesowych;
i) inkubację przedsiębiorstw podopiecznych;
j) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować postawy przedsiębiorcze wśród młodych osób;
k) finansowanie kształcenia lub dokształcania młodych osób;
l) zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin;
m) fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży;
n) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu wspieranie młodzieży
w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
o) upowszechnianie wśród młodych osób instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń;
p) prowadzenie badań dotyczących celów Fundacji oraz sposobów ich realizacji.
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§7
Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100 groszy) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) działalności gospodarczej Fundacji
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji od osób prawnych,
d) zbiórek publicznych,
e) majątku fundacji,
f) odsetek i lokat bankowych.
3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
§8
Działalność gospodarcza Fundacji
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz za granicą – na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1)
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
2)

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

3)

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

4)

10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

5)

10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

6)

10.52.Z Produkcja lodów

7)

10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

8)

10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

9)

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10)

10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów
ciastkarskich i ciastek

11)

10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

12)

10.81.Z Produkcja cukru

13)

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

14)

10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy

15)

10.84.Z Produkcja przypraw

16)

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
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17)

10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

18)

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

19)

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

20)

10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

21)

11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

22)

13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej

23)

13.10.B Produkcja przędzy wełnianej

24)

13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych

25)

13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici

26)

13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych

27)

13.20.B Produkcja tkanin wełnianych

28)

13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych

29)

13.20.D Produkcja pozostałych tkanin

30)

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

31)

13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych

32)

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

33)

13.93.Z Produkcja dywanów i chodników

34)

13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

35)

13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem
odzieży

36)

13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

37)

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

38)

14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej

39)

14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

40)

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

41)

14.14.Z Produkcja bielizny
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42)

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

43)

14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich

44)

14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych

45)

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej

46)

15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych

47)

15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

48)

15.20.Z Produkcja obuwia

49)

16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

50)

16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

51)

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

52)

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

53)

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka,
słomy
i materiałów używanych do wyplatania

54)

17.11.Z Produkcja masy włóknistej

55)

17.12.Z Produkcja papieru i tektury

56)

17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i
tektury

57)

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

58)

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

59)

17.24.Z Produkcja tapet

60)

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

61)

18.11.Z Drukowanie gazet

62)

18.12.Z Pozostałe drukowanie

63)

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

64)

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

65)

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

66)

20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów

67)

20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

68)

kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
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69)

20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

70)

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

71)

20.52.Z Produkcja klejów

72)

20.53.Z Produkcja olejków eterycznych

73)

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

74)

20.60.Z Produkcja włókien chemicznych

75)

22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z
gumy

76)

22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

77)

22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

78)

22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

79)

22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

80)

22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

81)

23.11.Z Produkcja szkła płaskiego

82)

23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

83)

23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego

84)

23.14.Z Produkcja włókien szklanych

85)

23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

86)

23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

87)

23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek

88)

23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

89)

23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

90)

23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

91)

23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

92)

23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

93)

23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

94)

23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

95)

23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

96)

23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
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97)

23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

98)

23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych

99)

23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
gdzie indziej niesklasyfikowana

100)

24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze
stali

101)

24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno

102)

24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

103)

24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

104)

24.34.Z Produkcja drutu

105)

24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

106)

24.51.Z Odlewnictwo żeliwa

107)

24.52.Z Odlewnictwo staliwa

108)

24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich

109)

24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

110)

24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

111)

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

112)

25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

113)

25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

114)

25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

115)

25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

116)

25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

117)

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

118)

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

119)

25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

120)

25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów

121)

25.73.Z Produkcja narzędzi

122)

25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
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123)

25.92.Z Produkcja opakowań z metali

124)

25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

125)

25.94.Z Produkcja złączy i śrub

126)

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

127)

26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

128)

26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

129)

26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów

130)

27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów

131)

27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych

132)

27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

133)

27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

134)

27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

135)

27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

136)

27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

137)

27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

138)

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

139)

28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

140)

28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów

141)

28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

142)

28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

143)

28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

144)

28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i
urządzeń peryferyjnych

145)

28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

146)

28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

147)

28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana

148)

28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

149)

28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
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150)

28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

151)

28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

152)

28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana

153)

30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

154)

30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

155)

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

156)

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

157)

31.03.Z Produkcja materaców

158)

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

159)

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

160)

32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych

161)

32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego

162)

32.40.Z Produkcja gier i zabawek

163)

32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

164)

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

165)

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

166)

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

167)

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

168)

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

169)

33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

170)

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

171)

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

172)

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

173)

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

174)

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

175)

38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

176)

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

177)

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
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178)

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

179)

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

180)

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych

181)

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

182)

43.31.Z Tynkowanie

183)

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

184)

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

185)

43.34.Z Malowanie i szklenie

186)

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

187)

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

188)

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

189)

45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

190)

45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

191)

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

192)

45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

193)

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

194)

45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz
sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

195)

46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych
zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

196)

46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

197)

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

198)

46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

199)

46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych,
odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
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200)

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

201)

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

202)

46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

203)

46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

204)

46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór

205)

46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

206)

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

207)

46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych

208)

46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

209)

46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

210)

46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

211)

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

212)

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

213)

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

214)

46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

215)

46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
oraz środków czyszczących

216)

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

217)

46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

218)

46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

219)

46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

220)

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

221)

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
części
do niego

222)

46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

223)

46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
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224)

46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie
oraz inżynierii lądowej i wodnej

225)

46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia
i maszyn dziewiarskich

226)

46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

227)

46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

228)

46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

229)

dozwolony 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

230)

46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

231)

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

232)

46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

233)

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

234)

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

235)

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

236)

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

237)

47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

238)

47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

239)

47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

240)

47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

241)

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

242)

47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

243)

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

12

244)

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

245)

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

246)

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

247)

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

248)

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych
oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

249)

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

250)

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

251)

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

252)

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

253)

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

254)

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

255)

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

256)

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

257)

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

258)

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

259)

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

260)

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

261)

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
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262)

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

263)

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
na straganach i targowiskach

264)

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona
na straganach i targowiskach

265)

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach

266)

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet

267)

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami

268)

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

269)

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski

270)

50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów

271)

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

272)

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

273)

52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

274)

52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

275)

52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych

276)

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

277)

52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych

278)

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

279)

53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska

280)

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

281)

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

282)

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe

283)

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

284)

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

285)

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
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286)

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)

287)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

288)

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

289)

58.11.Z Wydawanie książek

290)

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

291)

58.13.Z Wydawanie gazet

292)

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

293)

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

294)

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

295)

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

296)

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

297)

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi

298)

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych

299)

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

300)

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

301)

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

302)

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

303)

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

304)

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej

305)

61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

306)

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

307)

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

308)

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

309)

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

310)

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
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311)

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność

312)

63.12.Z Działalność portali internetowych

313)

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

314)

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

315)

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

316)

66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

317)

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

318)

66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

319)

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

320)

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

321)

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

322)

69.10.Z Działalność prawnicza

323)

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

324)

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

325)

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania

326)

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

327)

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

328)

71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności

329)

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

330)

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

331)

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji

332)

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

333)

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
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334)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach

335)

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

336)

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

337)

74.20.Z Działalność fotograficzna

338)

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

339)

dozwolony 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana

340)

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

341)

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

342)

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

343)

77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

344)

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego

345)

77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

346)

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

347)

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

348)

77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

349)

77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

350)

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

351)

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

352)

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników

353)

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

354)

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

355)

79.11.A Działalność agentów turystycznych

356)

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

357)

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

358)

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
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359)

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

360)

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

361)

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

362)

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

363)

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

364)

81.29.Z Pozostałe sprzątanie

365)

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

366)

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

367)

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

368)

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)

369)

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

370)

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

371)

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana

372)

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

373)

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

374)

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

375)

85.59.A Nauka języków obcych

376)

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

377)

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

378)

86.90.D Działalność paramedyczna

379)

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

380)

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

381)

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

382)

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

383)

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

384)

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
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385)

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

386)

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

387)

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

388)

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

389)

95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

390)

95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

391)

95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu
użytku domowego i ogrodniczego

392)

95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

393)

95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

394)

95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

395)

95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

396)

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

397)

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

398)

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

399)

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

3. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy
przeznaczają kwotę w wysokości 10% każdoczesnej wartości majątku Fundacji, nie
mniej jednak niż 1 000,00 zł i nie więcej, niż 100 000,00 zł.
4. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
5. Działalność gospodarcza Fundacji służy jedynie realizacji jej celów statutowych.
6. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznacza w całości na realizację celów statutowych Fundacji.
7. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bez wyodrębnienia organizacyjnego, albo poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną.
8. Jednostki organizacyjne opisane w ust. 5 powołuje i likwiduje Zarząd; Zarząd sprawuje
również nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych oraz określa zasady działania tychże jednostek.
9. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi opisanymi w ust. 5 sprawuje Zarząd.
10. W przypadku utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej, Zarząd powoła – na mocy
uchwały
– podległy mu organ zarządzający tą jednostką. Upoważnienie organu do kierowania
jednostką organizacyjną zostanie udzielone w drodze pełnomocnictwa Zarządu.
§9
Władze Fundacji
1. Władzę Fundacji stanowi:
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a) Zgromadzenie Fundatorów;
b) Zarząd Fundacji (dalej jako: „Zarząd”).

§ 10
Zgromadzenie Fundatorów – kompetencje, posiedzenia, glosowania.
1. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
b) odwoływanie zarządu;
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Honorowego;
d) zmiana statutu oraz celów statutowych;
e) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
f) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją.
2. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez każdego z Fundatorów, w drodze
zawiadomienia wysłanego: listem poleconym, SMS-em lub w wiadomości e-mail. Zawiadomienie winno być wysłane na trzy dni przed planowanym terminem zgromadzenia.
3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w drodze jednomyślnych uchwał. Głosowanie może się odbywać w formie pisemnej.

§ 11
Zarząd Fundacji
- skład, kadencja, powołanie, członkostwo
1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
4. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy:
a) Grzegorz Święch – Prezes Zarządu;
b) Agnieszka Święch – Wiceprezes Zarządu.
5. Kolejne Zarządy powołują Fundatorzy na mocy jednomyślnej uchwały.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji;
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów;
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Zarządu,
e) odwołania przez Fundatorów na mocy ich jednomyślnej uchwały,;
7. Zarząd może być odwołany w całości przed upływem kadencji na mocy jednomyślnej
uchwały Fundatorów.;
.
§ 12
Kompetencje Zarządu Fundacji
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1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
§ 13
Posiedzenia Zarządu Fundacji
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie i miejscu
posiedzenia pocztą elektroniczną lub w wiadomości SMS, na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy
obecności
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 14
Reprezentacja Fundacji oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest każdy członek zarządu.

§ 15
Zarząd honorowy
1. Fundacja posiada Zarząd Honorowy.
2. Zarząd Honorowy składa się z 1-10 członków.
3. Członkowie Zarządu Honorowego powoływani są przez Fundatorów na kadencje pokrywające się z kadencją Zarządu.
4. W skład pierwszego Zarządu Honorowego wchodzi Julia Święch.
5. Członkowie Zarządu Honorowego pełnią wyłącznie funkcje reprezentacyjne, bez prawa
do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli i wiedzy.
6. Szczegółowy zakres uprawnień i zadań członków Zarządu Honorowego określą Fundatorzy.
7. Członkostwo w Zarządzie Honorowym ustaje w sytuacjach wskazanych w § 11 ust. 6 li.
a, b
– in principio, c, d, e – in principio.
8. Członkostwo w Zarządzie Honorowym nie może być łączone z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
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§ 16
Zmiany statutu
1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim – o ile sprzeciwu nie
zgłosi którykolwiek z Fundatorów.
§ 17
Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje głosowania zgromadzenie
Fundatorów.
§ 18
Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku albo w razie uznania
przez Fundatorów niecelowości dalszego prowadzenia Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. oświaty i
wychowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 19
Postanowienie końcowe
Za dzień wejścia w życie niniejszego Statutu uznaje się dzień zarejestrowania Fundacji
przez właściwy Sąd rejestrowy.
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