STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet zwane dalej Stowarzyszeniem posiada
osobowość prawną.
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba władz
naczelnych mieści się w Kielcach.
§ 3.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

członków.

§ 5.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.
§ 6.
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące
zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowe oddziały nie posiadają
odrębnej osobowości prawnej.
§ 6.
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, będącym dobrowolnym,
samorządnym i trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie obowiązującego
prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dn. 7 kwietnia 1989r. „Prawo
o stowarzyszeniach” - Dz. U. Nr 20, poz. 104 z p. zm. oraz akty związane) i posiada
osobowość prawną.
§ 7.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim
samym lub podobnym profilu działania. Może ono także dla właściwej realizacji
swych celów statutowych powołać inne organizacje w granicach prawem
dopuszczonych.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 8.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie szeroko pojętej edukacji na odległość za pośrednictwem
Internetu, a w szczególności edukacji informatycznej,
b) rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
rozwojowi sieci komputerowej Internet,
c) przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa
informacyjnego,
d) upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego,
e) ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi
z użytkowaniem sieci,
f) wzbogacanie zasobów sieci Internet,
g) propagowanie idei integracji europejskiej,
h) inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój
młodzieży,
i) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych,
które podejmują takie działania,
j) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, działalność wspomagająca
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo,
k) doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, pomoc
w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych,
l) tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem
i ubóstwem,
m) rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie wiedzy ekonomicznej,
n) zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy
wolontarystycznej,
o) wspieranie osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w szczególności:
niepełnosprawnych,
bezrobotnych,
bezdomnych,
samotnych matek w ich działalności na rzecz dobra publicznego,
p) przeciwdziałanie zagrożeniom patologii społecznych, narkomani,
alkoholizmowi, agresji i przemocy,
q) promowanie idei tolerancji i praw człowieka oraz prowadzenie edukacji
obywatelskiej,
r) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
s) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
t) wyżej wymienione cele będą realizowane w obszarach: edukacja, sport,
kultura, sztuka, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia,
pomoc społeczna.
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§ 9.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie i realizowanie projektów edukacyjnych, w szczególności
w zakresie korzystania z zasobów Internetu,
b) podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju
Internetu,
c) wspieranie i inicjowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących Internetu
oraz integracji europejskiej,
d) współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie ram prawnych
dla rozwoju Internetu w Polsce, oraz dotyczącymi integracji europejskiej
oraz Unii Europejskiej,
e) wspieranie technicznego rozwoju Internetu, w szczególności poprzez
promocję i wspieranie nowych technologii, systemów i zastosowań
Internetu, a także współpracę z firmami i instytucjami kapitałowymi,
działającymi na polu Internetu,
f) inicjowanie i realizowanie projektów naukowych, analiz i badawczych,
dotyczących Internetu,
g) doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną, oraz szkolenie członków
i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
h) współpracę
z
innymi
osobami,
organizacjami
krajowymi
i międzynarodowymi,
i) organizowanie festynów i pokazów, debat publicznych,
j) prowadzenie szkoleń, prezentacji, seminariów, sympozjów i sesji
naukowych
k) prowadzenie
działalności
wydawniczej,
kampanii
reklamowych
i informacyjnych
l) prowadzenie Internetowego Serwisu Edukacyjnego,
m) wspieranie osób kształcących się przez Internet, zainteresowanych tym
zagadnieniem oraz osób prowadzących serwisy internetowe związane
z edukacją, w formie konsultacji, spotkań szkoleniowych,
n) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych
podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych,
o) organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach,
szkoleniach, warsztatach, kursach, szeroko pojętych działaniach
edukacyjnych i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
p) tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami
Stowarzyszenia,
q) inspirowanie i udzielanie wsparcia, w tym finansowego, organizacjom
pozarządowym, instytucjom publicznym, osobom indywidualnym i szeroko
rozumianym inicjatywom obywatelskim,
r) inne działania służące realizacji celów statutowych,
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2. Realizując cele zawarte w §8 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną
i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia
mogą
być osoby fizyczne
i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Członkiem Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy, jak
i obcokrajowcy, niezależnie od tego, czy mają miejsce zamieszkania na
terytorium RP.
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez
Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów,
poza wyjątkami odmiennie uregulowanymi przez niniejszy Statut.
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
3. Członkostwo honorowe nadawane jest, na wniosek Zarządu, przez Walne
Zebranie Stowarzyszenia, osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym
w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członków zwyczajnych
i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
4. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego
terenowego oddziału.
§ 13.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach
Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
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c) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, zwyczajnych
i nadzwyczajnych,
d) popierać i brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt b i c.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt a i d
§ 15.
Członkowie honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolnieni są
z obowiązku płacenia składek.
§ 16.
1. Każdy członek realizuje swoje uczestnictwo w Stowarzyszeniu przez
zaangażowanie w prace jednej z grup roboczych.
2. Grupy robocze, o których mowa w ust. 1 utworzone są według kryteriów
tematycznych i stanowią:
1) Grupę Internetu,
2) Grupę E-learning,
3) Grupę Unii Europejskiej,
4) Grupę Polityki Młodzieżowej
5) inne Grupy (dostawców technologii, twórców badań, etc.).
3. O przynależności członka do określonej grupy decyduje Zarząd na wniosek
członka, uwzględniając jego zainteresowania oraz wykonywaną profesję.
§ 17.
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez złożenie Zarządowi
pisemnej rezygnacji lub przez wykluczenie uchwałą Zarządu, w przypadku:
 dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na
piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu
 śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich, w trybie określonym w regulaminie
wewnętrznym,
 wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek orzeczenia Zarządu, w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień, uchwał i regulaminów, nieusprawiedliwionego nie brania udziału
przez członka zwyczajnego w pracach Stowarzyszenia,
 pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy
Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.
2. W przedmiocie skreślenia członkowi przysługuje prawo do odwołania się
w terminie 14 dni od doręczenia uchwały do Walnego Zebrania, którego decyzja
w tej kwestii jest ostateczna.
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3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 18.
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna,
§ 19.
1. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata,
a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, w obecności, co najmniej ½ ogólnej
liczby członków. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje
w drugim terminie, a jego ważność nie jest uzależniona ilością obecnych
członków.
2. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych członków (quorum).
3. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej czterech piątych ogólnej
liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej.
§ 20.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
wyborów na nieobsadzone stanowisko.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 21.
Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału
przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek, co najmniej 15 osób deklarujących
przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.
Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
Jednostki terenowe nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
Jednostki terenowe opierają swoją działalność na Regulaminie przyjętym przez
zainteresowanych członków. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd
Główny.
Władzę w Oddziale sprawuje Dyrektor Oddziału wybrany przez zainteresowanych
członków i zatwierdzony przez Zarząd Główny.
Dyrektor Oddziału składa Zarządowi Głównemu roczne sprawozdania
z działalności oraz roczne rozliczenia finansowe.

§ 22.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
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§ 23.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością obecnych członków na okres 4 lat.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
Główny powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
7. Walne Zebrania Członków mogą odbywać się w formie elektronicznej za
pośrednictwem sieci Internet.
8. O formie Walnego Zebrania Członków lub Członków Oddziału decyduje organ
zwołujący. Forma może być także zastrzeżona we wniosku o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków złożonym do Zarządu Głównego
przez uprawnione osoby.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
§ 25.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku
określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 26.
Zarząd Główny składa się z 2 do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie,
w tym Prezesa Zarządu oraz Zastępców Prezesa Zarządu.
Walne Zebranie określa każdorazowo liczbę mandatów w Zarządzie.
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§ 27.
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
9) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie
zasięgu ich działania oraz siedziby,
10) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zarządu, w przypadku dobrej kondycji finansowej Stowarzyszenia,
mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.
4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach
z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany
w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania
Członków.
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.
§ 29.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego
statutowych obowiązków,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez
Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub
odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
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§ 30.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 31.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 32.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 składki członkowskie;
 dotacje i subwencje;
 wpływy i dochody z działalności statutowej;
 zapisy i darowizny;
 dochody z działalności gospodarczej.
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego
członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1.

2.

3.
4.

§ 33.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3
członków uprawnionych do głosowania.
Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej
zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Działalność gospodarcza
§ 34.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
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18.11.Z
18.12.Z
18.13.Z
18.14.Z
18.20.Z
47.19.Z
47.41.Z
47.62.Z
47.91.Z
56.21.Z
56.30.Z
58.11.Z
58.13.Z
58.14.Z
58.19.Z
58.21.Z
58.29.Z
59.11.Z
59.12.Z
59.14.Z
59.20.Z
62.01.Z
62.02.Z
62.03.Z
62.09.Z
63.11.Z
63.12.Z
68.10.Z
68.20.Z
70.21.Z
70.22.Z
73.11.Z
73.12.A
73.12.B
73.12.C
73.12.D
73.20.Z
74.20.Z
74.30.Z
74.90.Z
77.33.Z
79.12.Z
79.90.B
79.90.C
82.11.Z
82.19.Z
82.30.Z
82.99.Z
85.59.A
85.59.B
85.60.Z
95.11.Z
96.09.Z

Drukowanie gazet
Pozostałe drukowanie
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
Introligatorstwo i podobne usługi
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Przygotowywanie i podawanie napojów
Wydawanie książek
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 projekcją filmów
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Działalność związana z oprogramowaniem
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Działalność portali internetowych
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Działalność agencji reklamowych
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 profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Działalność organizatorów turystyki
Działalność w zakresie informacji turystycznej
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Nauka języków obcych
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kielce, dnia 27 października 2020 r.
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