
STATUT 

„FUNDACJI  2BEFAIR” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. „Fundacja 2beFair”, zwana jest „Fundacją”, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, 

w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz na 

podstawie niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Kamila Zielińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym repetytorium A nr 2431/2017 r. sporządzonym przez notariusza Helenę 

Posyniak w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha nr 15/1 w dniu 25 

maja 2017 roku. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

3. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony. 

4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

w postaci oddziałów. 

6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym 

charakterze działania. 

7. Nadzór nad fundacją sprawują Minister właściwy do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych 

oraz Prezydent Miasta Szczecin. 

 

CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

§ 3 

Celem Fundacji jest: 

1. edukowanie przedsiębiorców na temat legalnego zatrudniania obcokrajowców na terytorium 

Rzeczpospolitej Polski; 

2. rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych; 

3. upowszechnianie zatrudnienia obcokrajowców na terytorium RP; 

4. rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych miejsc pracy; 

5. rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego; 

6. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności 

pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i publicznym; 

7. dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej; 

8. rozwój lokalny, zwłaszcza rozwój województwa zachodniopomorskiego; 

9. kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw obywatelskich 

oraz przedsiębiorczych; 

10. dążenie do pełnego zatrudnienia; 



11. wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród 

społeczności lokalnej; 

12. dążenie do szybkiej asymilacji obcokrajowców w lokalnym społeczeństwie; 

13. rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-prywatnych oraz 

porozumień trójstronnych; 

14. promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej; 

15. upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności 

obcokrajowców oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. 

16. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

17. obrona i poszanowanie praw człowieka; 

18. ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów; 

19. obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej; 

20. inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski; 

21. kreowanie liderów środowiskowych; 

22. promocja i organizacja wolontariatu; 

23. promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego; 

24. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych; 

25. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

26. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 

 

§ 4 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na edukowanie przedsiębiorców na temat 

legalnego zatrudniania obcokrajowców na terytorium Rzeczpospolitej Polski; 

2. udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których działalność 

służy realizacji celów statutowych; 

3. tworzenie i realizację programów walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych; 

4. prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie w wspierania 

zatrudnienia obcokrajowców; 

5. przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjnych lub promocyjnych, prowadzenie 

kampanii promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji; 

6. organizowanie, współdziałanie oraz popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz 

inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinach będących celami 

Fundacji; 

7. pomoc w rozwoju przedsiębiorców prywatnych poprzez doradztwo i pomoc prawną oraz 

inną działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości; 

8. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi 

przepisami i niniejszym statutem; 

9. prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

 

 

 



MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 5 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 złotych (słownie: dwa 

tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:  

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) dotacji i subwencji, 

3) dochodów z działalności gospodarczej, 

4) dochodów z majątku Fundacji. 

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.  

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

§ 6 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w    

odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych Fundacji. 

3.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

2) 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,  

3) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

4) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

5) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 

6) 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli, 

7) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

8) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet, 

9) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 

10) 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych,  

11) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

12) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,   

13) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,  

14) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,  

15) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,  

16) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  

17) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania,  

18) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,  

19) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  

20) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,  

21) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli,  

22) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,  

23) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,  



24) 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,   

25) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników,  

26) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,  

27) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,  

28) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,  

29) 82.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,  

30) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,  

31) 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi,  

32) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,  

33) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,  

34) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,  

35) 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,  

36) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,  

37) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

§ 7 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez 

Fundatora na pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można sprawować przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Członkiem Zarządu może być Fundator. 

4. Kadencja członka Zarządu ustaje na skutek: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji,  

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  

3) śmierci,  

4) upływu kadencji. 

5. Zarząd Fundacji lub poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed 

upływem kadencji. 

 

§ 8 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 

za jej działanie.  

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

1) uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

2) uchwalanie regulaminów,  

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,  

4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

6) podejmowanie uchwał w zakresie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją 

oraz likwidacji Fundacji.  



3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów 

członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu.  

4. W razie równoważnego rozłożenia głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienie może 

nastąpić drogą elektroniczną. 

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z Członków 

Zarządu samodzielnie. 

 

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FUNDACJI 

§ 9 

1. Fundacja dla prowadzenia swojej działalności może ustanawiać terenowe jednostki 

organizacyjne w formie oddziałów. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej. 

2. Oddziały powoływane są w drodze uchwały Zarządu, która określa w szczególności: 

1) organizację oddziału Fundacji, 

2) teren działania oddziału, 

3) władze Fundacji oraz sposób ich powoływania. 

 

ZMIANA STATUTU FUNDACJI 

§ 10 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.   

2. W przypadku gdy zmiana statutu dotyczy zmiany sposobu powoływania Zarządu, celów 

działania Fundacji oraz likwidacji Fundacji wymagana jest zgoda Fundatora wyrażona na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 11 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 


