Statut fundacji o nazwie
„Fundacja MOBI”
Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja MOBI”, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez
Natalya Zelenkevich, zwaną dalej Założycielką, aktem notarialnym sporządzonym 21 marca
2016 roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Senatorskiej nr 24 lok. 3, aktem
notarialnym za Rep. A Nr 320/2016 sporządzonym przez notariusza Natalię Pełny-Góralczyk.

2. Fundacja o nazwie „Fundacja MOBI”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o
fundacjach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień
niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
4. Fundacja Prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym, dla właściwej realizacji celu.

6. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji i miejscem siedziby
7. Fundacja zostaje powołana na czas niekreślony, ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej
środków finansowych i majątku.

8. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.
9. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów
Fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

10. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

11. Osoby szczególnie zasłużone dla fundacji mogą być wyróżnione honorowym tytułem
„Przyjaciel Fundacji”.

12. Tytuł „Przyjaciela Fundacji” Zarząd Fundacji.
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13. Fundacja może przyjmować członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych na
zasadzie dobrowolności, zachowując samorządność.

Cele, zasady i zakres działalności Fundacji
§2
1. Fundacja przyjmuje następujące zasady działania:
a.

utrzymuje niezależność od jakiejkolwiek partii politycznej, organizacji religijnej bądź
wyznaniowej;

b. dla realizacji swoich celów, Fundacja utrzymuje kontakty z krajowymi i zagranicznymi
instytucjami, których doświadczenie i wsparcie może służyć realizacji celów Fundacji;
c. działalność statutowa prowadzona przez Fundację może mieć charakter nieodpłatny i
odpłatny.
2. Celem Fundacji jest:
a.

promocja samodzielnego funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, w tym na rynku
pracy;

b. aktywizacja migrantów oraz wpływanie na wzrost ich samodzielności ekonomicznej;
c. szerzenie idei przedsiębiorczości wśród migrantów;
d. wsparcie migrantów w Polsce;
e. stworzenie warunków do udziału migrantów w życiu publicznym, społecznym i
kulturalnym Polski;
f.

promocja Polski i gospodarki polskiej w świecie;

g. promocja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce;
h. wpływanie na rozwój współpracy handlowej i biznesowej pomiędzy Polską a krajami
pochodzenia migrantów;
i.

rozwój innowacji i przedsiębiorczości;

3. Fundacja realizuje cele w zakresie: prowadzenia i wspierania działalności: naukowej,
oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów, kulturalnej, w zakresie
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynnej, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej.
4. Fundacja podejmuje się następujących zadań w sferze pożytku publicznego w rozumieniu art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie:
a. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym(art. 4 ust. 1 pkt 2);
b. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (art. 4 ust. 1 pkt 4 );
c. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (art. 4
ust. 1 pkt 5);
d. działalności na rzecz integracji cudzoziemców ( art. 4 ust. 1 pkt 5a);
e. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy; (art. 4 ust. 1 pkt 8);
f.
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działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; (art. 4 ust. 1 pkt 9);

g. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; (art. 4
ust. 1 pkt 11);
h. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej; (art. 4 ust. 1 pkt 12);
i.

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; (art. 4 ust. 1 pkt
13);

j.

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; (art. 4 ust. 1 pkt 14);

k. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; (art. 4 ust. 1 pkt 16);
l.

turystyki i krajoznawstwa; (art. 4 ust. 1 pkt 19);

m. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji; (art. 4 ust. 1 pkt 22);
n. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; (art. 4 ust. 1 pkt 25);
o. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami; (art. 4 ust. 1 pkt 26 );
p. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; (art. 4 ust. 1 pkt 30);
q. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; (art. 4 ust. 1 pkt 32);
r.
5.

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. (art. 4 ust. 1 pkt 33).

Działalność określona w pkt. 4 może być prowadzona przez Fundację odpłatnie bądź
nieodpłatnie.

6. Przyjęte cele Fundacji są realizowane w oparciu o określone metody działania, w
szczególności:
a. wspieranie małych i nowo powstałych przedsiębiorstw w początkowym okresie ich
funkcjonowania;
b. prowadzenie preinkubacji;
c. obsługę administracyjną i biurową;
d. obsługę księgową i kadrową;
e. tłumaczenia;
f.

organizację kursów językowych;

g. obsługę prawną;
h. poradnictwo prawne i obywatelskie;
i.

informowanie;

j.

organizowanie szkoleń i seminariów;

k. prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej;
l.

promocję przedsiębiorców i przedsiębiorczości;

m. rzecznictwo interesów migrantów
n. działalność na rzecz transferu technologii oraz promocji i wdrażania nowych technologii;
o. wspomaganie wzrostu inwestycji;
p. wprowadzanie korzystnych innowacji;
q. tworzenie miejsc pracy;
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r.

rozwój kontaktów i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami;

s. działanie na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej cudzoziemców;
t.

programy grantowe;

u. staże;
v. udział w konsultacjach społecznych.

Majątek i dochody Fundacji
§3
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3000 złotych oraz inne środki
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
3. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji z funduszu założycielskiego
wyodrębniony został majątek wyrażony w środkach pieniężnych w wysokości 1000 (jeden
tysiąc) złotych.
4. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na
działalność statutową.
5. Środki na realizację celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności będą pochodzić z:
a. darowizn, zapisów osób prywatnych i prawnych, spadków krajowych i zagranicznych,
b. świadczeń Fundatorów,
c. dotacji, subwencji, grantów, zlecenia lub powierzenia realizacji zadań publicznych,
d. dochodów z darów, zbiórek, loterii i imprez publicznych,
e. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
f.

odpłatnej działalności pożytku publicznego, w zakresie i na zasadach określonych przez
Zarząd w odrębnym dokumencie.

g. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
6. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
7. Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy, stanowi
zysk na realizację celów statutowych Fundacji.

Organy Fundacji
§4
1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd Fundacji składa sie z nie więcej niż pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez
Fundatora, który jednocześnie wskazuje powołanej osobie Funkcję w Zarządzie.
3. Do Zarządu mogą wchodzić Fundator lub inne osoby.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.
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6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością osób. Do
ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§5
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a.

uchwalanie rocznych planów działalności Fundacji,

b. przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
c. uchwalanie regulaminów,
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
f.

prowadzenie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

g. ustalanie wielkości zatrudnienia
współpracowników Fundacji.

i

zasad

wynagradzania

pracowników

i

h. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
i.

podejmowanie decyzji o powołaniu kolejnych organów Fundacji,

j.

podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń, innych organizacji i ich
tworzeniu,

k. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody na w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inna Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3.

Członkowstwa w Zarządzie Fundacji może wygasnąć na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka,
4. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić wyłącznie na skutek decyzji Zarządu
Fundacji w przypadku wpłynięcia wniosku o odwołanie członka Zarządu Fundacji od co
najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji. W przypadku ustania członkowstwa, pozostali
członkowie Zarządu Fundacji podejmują decyzję o uzupełnieniu składu Zarządu Fundacji. W
przypadku powołania nowych członków Zarządu Fundacji okres ich kadencji kończy się wraz z
końcem kadencji.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

§6
1. Uprawnionym do reprezentowania Fundacji oraz składania oświadczeń woli w jej imieniu jest
każdy członek Zarządu jednoosobowo.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 30.000 (trzydziestu
tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji musza złożyć wszyscy Członkowie
Zarządu Fundacji.

Działalność gospodarcza
§7
5

1. Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą
na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne lub
przez samą Fundację, w szczególności w formie inkubatorów przedsiębiorczości.
4. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce. W takiej spółce
Fundację reprezentuje Zarząd.
5. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, w szczególności na
potrzeby inkubatorów przedsiębiorczości, są następujące kategorie działalności
sklasyfikowane w PKD:
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Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu



Uprawa ryżu



Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych



Uprawa trzciny cukrowej



Uprawa roślin włóknistych



Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie



Uprawa winogron



Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych



Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych



Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych



Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów



Uprawa drzew oleistych



Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów



Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do
produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych



Uprawa pozostałych roślin wieloletnich



Rozmnażanie roślin



Chów i hodowla bydła mlecznego



Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów



Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych



Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych



Chów i hodowla owiec i kóz



Chów i hodowla świń



Chów i hodowla drobiu



Chów i hodowla pozostałych zwierząt



Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)



Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną



Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
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Działalność usługowa następująca po zbiorach



Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin



Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową



Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów
leśnych



Działalność usługowa związana z leśnictwem



Rybołówstwo w wodach morskich



Rybołówstwo w wodach śródlądowych



Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych



w wodach morskich



Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych



w wodach śródlądowych



Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków



Produkcja soków z owoców i warzyw



Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw



Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych



Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych



Przetwórstwo mleka i wyrób serów



Produkcja lodów



Wytwarzanie produktów przemiału zbóż



Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych



Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek



Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i
ciastek



Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych



Produkcja cukru



Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych



Przetwórstwo herbaty i kawy



Produkcja przypraw



Wytwarzanie gotowych posiłków i dań



Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej



Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana



Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich



Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych



Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych



i pozostałych wód butelkowanych



Produkcja przędzy bawełnianej



Produkcja przędzy wełnianej
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Produkcja przędzy z włókien chemicznych



Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici



Produkcja tkanin bawełnianych



Produkcja tkanin wełnianych



Produkcja tkanin z włókien chemicznych



Produkcja pozostałych tkanin



Wykończanie wyrobów włókienniczych



Produkcja dzianin metrażowych



Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych



Produkcja dywanów i chodników



Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych



Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży



Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych



Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana



Produkcja odzieży skórzanej



Produkcja odzieży roboczej



Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej



Produkcja bielizny



Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży



Produkcja wyrobów futrzarskich



Produkcja wyrobów pończoszniczych



Produkcja pozostałej odzieży dzianej



Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych



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



Produkcja obuwia



Produkcja wyrobów tartacznych



Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna



Produkcja gotowych parkietów podłogowych



Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa



Produkcja opakowań drewnianych



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



Produkcja masy włóknistej



Produkcja papieru i tektury



Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury



Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych



Produkcja artykułów piśmiennych
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Produkcja tapet



Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury



Drukowanie gazet



Pozostałe drukowanie



Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku



Introligatorstwo i podobne usługi



Reprodukcja zapisanych nośników informacji



Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących



Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych



Produkcja olejków eterycznych



Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana



Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy



Produkcja pozostałych wyrobów z gumy



Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych



Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych



Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych



Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych



Produkcja szkła płaskiego



Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego



Produkcja włókien szklanych



Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne



Produkcja wyrobów ogniotrwałych



Produkcja ceramicznych kafli i płytek



Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny



Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych



Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych



Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych



Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych



Produkcja cementu



Produkcja wapna i gipsu



Produkcja wyrobów budowlanych z betonu



Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu



Produkcja masy betonowej prefabrykowanej



Produkcja zaprawy murarskiej



Produkcja cementu wzmocnionego włóknem



Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu



Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
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Produkcja wyrobów ściernych



Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana



Obróbka metali i nakładanie powłok na metale



Obróbka mechaniczna elementów metalowych



Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców



Produkcja zamków i zawiasów



Produkcja narzędzi



Produkcja pojemników metalowych



Produkcja opakowań z metali



Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn



Produkcja złączy i śrub



Produkcja elementów elektronicznych



Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych



Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych



Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego



Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku



Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych



Produkcja zegarków i zegarów



Produkcja
urządzeń
elektroterapeutycznego



Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego



Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego



Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów



Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej



Produkcja baterii i akumulatorów



Produkcja kabli światłowodowych



Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli



Produkcja sprzętu instalacyjnego



Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego



Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego



Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego



Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego



Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego



Produkcja pozostałych kurków i zaworów



Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych



Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych



Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

napromieniowujących,

sprzętu

elektromedycznego

i
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Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń
peryferyjnych



Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych



Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych



Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana



Produkcja mebli biurowych i sklepowych



Produkcja mebli kuchennych



Produkcja materaców



Produkcja pozostałych mebli



Produkcja monet



Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych



Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych



Produkcja instrumentów muzycznych



Produkcja sprzętu sportowego



Produkcja gier i zabawek



Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli



Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli



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



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



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



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



Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali



i chemikaliów przemysłowych



Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych



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



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



Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów
futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych



Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych



Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów



Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju



Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
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Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin



Sprzedaż hurtowa skór



Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw



Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa



Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych



Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych



Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich



Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw



Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki



Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych



Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia



Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego



Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszczących



Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków



Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego



Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii



Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego



Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania



Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego



Sprzedaż hurtowa mebli biurowych



Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych



Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń



Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego



Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego



Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych



Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów



Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu



Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana



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



Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach



Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
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Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach



Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach



Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



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



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



Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach



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



Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona



w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna nagrań
wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona



w wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach



Sprzedaż detaliczna kosmetyków
wyspecjalizowanych sklepach



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



Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach



Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach



Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

dźwiękowych

i

peryferyjnych

i

i

audiowizualnych

artykułów

toaletowych

oprogramowania

prowadzona

prowadzona

w

w
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Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach



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



Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach



Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet



Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami



Transport drogowy towarów



Działalność usługowa związana z przeprowadzkami



Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy



Hotele i podobne obiekty zakwaterowania



Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania



Pozostałe zakwaterowanie



Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne



Ruchome placówki gastronomiczne



Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)



Pozostała usługowa działalność gastronomiczna



Przygotowywanie i podawanie napojów



Wydawanie książek



Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)



Wydawanie gazet



Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków



Pozostała działalność wydawnicza



Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych



Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania



Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych



Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi



Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo



i programów telewizyjnych



Działalność związana z projekcją filmów



Działalność związana z oprogramowaniem



Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki



Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi



Pozostała działalność
komputerowych



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

usługowa

w

zakresie

technologii

informatycznych

i
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Działalność portali internetowych



Działalność agencji informacyjnych



Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana



Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe



Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych



Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek



Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi



Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami



Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie



Działalność prawnicza



Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe



Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,



z wyłączeniem holdingów finansowych



Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja



Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania



Działalność w zakresie architektury



Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne



Badania i analizy związane z jakością żywności



Pozostałe badania i analizy techniczne



Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii



Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych



Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych



Działalność agencji reklamowych



Działalność związana z reprezentowaniem mediów



Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe



w radio i telewizji



Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych



Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)



Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach



Badanie rynku i opinii publicznej



Działalność fotograficzna



Działalność związana z tłumaczeniami



Pozostała działalność
niesklasyfikowana



Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek



Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

16



Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego



Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.



Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego



Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych



Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych



Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery



Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego



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



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



Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników



Działalność agencji pracy tymczasowej



Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników



Działalność agentów turystycznych



Działalność pośredników turystycznych



Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych



Działalność w zakresie informacji turystycznej



Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana



Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach



Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych



Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych



Pozostałe sprzątanie



Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni



Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura



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



Działalność centrów telefonicznych (call center)



Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów



Działalność związana z pakowaniem



Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana



Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych



Pozaszkolne formy edukacji artystycznej



Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu



Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane



Nauka języków obcych



Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
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Działalność wspomagająca edukację



Działalność paramedyczna



Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana



Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską



Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi



Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych



Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem



Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych



Opieka dzienna nad dziećmi



Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana



Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych



Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych



Artystyczna i literacka działalność twórcza



Działalność obiektów kulturalnych



Działalność bibliotek



Działalność archiwów



Działalność muzeów



Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych



Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody



Działalność obiektów sportowych



Działalność klubów sportowych



Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej



Pozostała działalność związana ze sportem



Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki



Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna



Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana



Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych



Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego



Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku



Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku
domowego i ogrodniczego



Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych



Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego



Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii



Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego



Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich



Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne



Pogrzeby i działalność pokrewna



Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej



Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji
§8
1. Do zmiany Statutu uprawniony jest Zarząd poprzez podjęcie jednomyślnej uchwały przy
udziale przynajmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć także celów, dla których Fundacja została powołana.
3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
4. W uchwale o rozwiązaniu Fundacji, Zarząd określa termin rozpoczęcia likwidacji, powołuje
likwidatorów oraz wskazuje przeznaczenie majątku Fundacji po likwidacji na cele zgodne z jej
celami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przepisy końcowe
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o
fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, 21 marca 2016 roku

Założycielka:
Natalya Zelenkevich

18

