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Nazwa Fundacji  Fundacja Dezynfaktor w Kolbuszowej    

Siedziba i adres Fundacji 
Ul. 11 Listopada 11 
36-100 Kolbuszowa   

Teren działalności 
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 
czym Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

19.08.2021 r.  
Nr KRS 916775 

Cele Fundacji 

Cele Fundacji: 
1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez prazy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych; 

3.  Zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
prowadzenie działalności promującej zatrudnienie i aktywizację 
zawodową oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym; 

4. Świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, zmierzające do wyrównywania szans 
tych osób w społeczeństwie oraz poprawy życiowej tychże osób;  

5. Działalność zmierzająca do zwiększenia zatrudnienia, dostępu do 
zasobów pracy oraz zwiększenia szans na włączenie/integrację i 
reintegrację społeczną osób i rodzin znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej i zawodowej; 

6. Działalność na rzecz zmniejszenia poziomu biedy i wykluczenia 
społecznego na terenie województwa podkarpackiego; 

7. Rozwój nowych firm wsparcia indywidulanego i środowiskowego 
umożliwiających integrację zawodową i społeczną grupom 
szczególnie narażonym na życie w ubóstwie oraz osobom ze 
specyficznymi trudnościami na rynku pracy, reintegrację 
społeczną i zawodową tych osób, w tym poprzez rozwój ekonomii 
społecznej; 

8. Działalność wspomagająca rozwój oraz integrację wspólnot i 
społeczności lokalnych; 

9. Działalność na rzecz wzrostu aktywności osób mających trudności 
z wejściem i utrzymaniem na rynku pracy oraz działalność mająca 
na celu pobudzenie i wspieranie inicjatywy rozwoju regionalnego, 
a w szczególności stworzenie inwestycji umożliwiającej tworzenie 
lub utrzymanie stałych miejsc pracy; 

10. Prowadzenie działalności wspomagającej edukację osób 
znajdujących się z trudnej sytuacji życiowej, głównie osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, celem podniesienia ich 
kwalifikacji zawodowych i zwiększenia szans na rynku pracy oraz 
poprawy jakości życia codziennego tychże osób; 

11. Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym zakresie aktywizacji zawodowej tychże osób 
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mającej na celu przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, 
marginalizacji społecznej, przemocy, patologiom społecznym oraz 
wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym;  

12. Prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, 
szkoleniowo i informacyjnie osoby wykluczonej społecznie, w 
zakresie umożliwienia im aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich 
sytuacji w społeczeństwie; 

13. Działalność samopomocowa oraz społeczna i oświatowo-
kulturalna na rzecz zatrudnianych pracowników wywodzących się 
z kręgu osób zagrożonych wykluczaniem społecznym i ich 
środowiska lokalnego, w tym w zakresie poprawy i zapewnienia 
komfortu zdrowia psychicznego;  

14. Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym; 

15. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz 
solidarności pokoleń;  

16. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, w szczególności w obszarze usług związanych z 
utrzymaniem czystości i porządku;  

17. Działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego;  

18. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej zapewniających 
dbałość o środowisko;  

19. Zaspokajanie potrzeb środowiska lokalnego związanych z 
utrzymaniem czystości, profilaktyką i edukacją ekologiczną na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

20. Ochrona i promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej 
poprzez dbanie o czystość, estetykę oraz ekologię w 
społeczeństwie;  

21. Inicjowanie i realizowanie działań na rzecz wspierania lokalnej 
społeczności w procesie edukacji, propagowanie wiedzy na temat 
ochrony środowiska, w tym wykorzystywania biodegradowalnych 
środków chemicznych przyjaznych środowisku i zdrowia; 

22. Działalność proekologiczna, w tym wspieranie bezpiecznych dla 
zdrowia oraz wysoko jakościowo metod sprzątania, dezynfekcji i 
oczyszczania bez wykorzystywania środków chemicznych, 
mających na celu ochronę środowiska naturalnego;   

23. Działalność wspomagająca rozwój ekonomii społecznej; 
24. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa podkarpackiego;  
25. Działalność mająca na celu zwiększenie potencjału kadrowego, 

merytorycznego, organizacyjno-technicznego podmiotów oraz 
instytucji wspierających ekonomię społeczną;  

26. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; 
27. Działalność charytatywna; 
28. Dobroczynność; 
29. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania praw dziecka; 
30. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.   



Fundacja Dezynfaktor w Kolbuszowej 

 

3 
 

Sposoby realizacji celów 
Fundacji 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: 
1. Tworzenie miejsc pracy, staży i przyuczenia dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym matek 
samotnie wychowujących dzieci oraz osób powyżej 50. roku 
życia;  

2. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia szans dla 
rozwoju zawodowego oraz zdobycia doświadczenia 
zawodowego przez grupy zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym poprzez organizację prelekcji, szkoleń, 
kursów, warsztatów, pełnieniu asysty nowozatrudnionych 
osób celem wdrożenia ich w zakres obowiązków i naukę cyklu 
pracy itp.; 

3. Stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i 
wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, 
organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, 
którym bliskie są problemy osób wykluczonych społecznie; 

4. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, 
szczególnie na drodze wyzwalania inicjatyw wśród osób 
zagrożonych wykluczaniem społecznym, prowadzenie 
konsultacji, doradztwa, warsztatów i szkoleń z technik 
skutecznego poszukiwania pracy, pisania CV, budowania 
wizerunku w mediach społecznościowych, planowania 
budżetów domowych itp.; 

5. Udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych dla 
zatrudnionych pracowników wywodzących się z kręgu osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedmiocie 
rozliczania rocznych dokumentów do Urzędu Skarbowego, 
pomocy w pisaniu podań, wniosków do różnych instytucji, 
pomocy w załatwianiu innych spraw w różnych instytucjach i 
urzędach;  

6. Prowadzenie działań mających na celu odbudowanie i 
podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu 
pracy, zamieszkania lub pobytu przez zatrudnionych 
pracowników wywodzących się  z kręgu osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie pomocy w 
planowaniu zakupów, realizacji prac porządkowych, 
wspomagania w trudnych okresach życiowych, organizację 
spotkań/wyjazdów integracyjnych, zapewnienie 
nieodpłatnego dostępu do psychologa/psychoterapeuty, 
zapewnienie darmowych posiłków, zakupu paczek 
świątecznych dla rodzin pracowników; 

7. Organizowanie na rzecz zatrudnionych osób wywodzących się 
z kręgu zagrożonych wykluczeniem społecznym, imprez 
integracyjnych, zajęć rekreacyjnych i sportowych (aerobik, 
joga, wspólne wyjście na basen, bilard, kręgle itp.), wspólnych 
wyjść towarzyskich w połączeniu z innymi podmiotami 
rynkowymi (ogniska, kino, teatr, muzeum itp.); 

8. Realizację innych działań pomocowych na rzecz osób 
zatrudnionych osób pochodzących z kręgu zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym poprzez organizowanie 
zbiórek/wymiany np. odzieży;  
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9. Zwiększanie świadomości społeczeństwa w przedmiocie 
możliwości zakładania Pomiotów Ekonomii Społecznej oraz 
inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz 
rozbudzania aktywności zawodowej osób wykluczonych 
społecznie; 

10. Świadczenie usług w zakresie przystosowania zawodowego 
osób bezrobotnych, w tym nieodpłatnego prowadzenia 
warsztatów i zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;  

11. Prowadzenie działań mających na celu przywrócenie na rynek 
pracy osób zagrożonych wykluczeniem oraz odbudowanie i 
podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy 
na rynku pracy; 

12. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
znalezieniu satysfakcjonującej pracy; 

13. Świadczenie usług z zakresu sprzątania i ozonowania z 
wykorzystaniem profesjonalnych, biodegradowalnych 
środków chemicznych, w sposób zapewniający dbanie o 
środowisko i zdrowie oraz komfort psychiczny odbiorców 
usług;  

14. Zachęcanie do wrzucenia do specjalnych pojemników, 
nakrętek, które zostaną przekazane na szczytny cel społeczny 
poprzez wystawianie pojemników na nakrętki w różnych 
miejscach (firmach, biurach, przychodniach) – za zgodą tychże 
podmiotów; 

15. Podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska 
zmierzających do zachowania i przywracania równowagi 
przyrodniczej, a także prowadzenie prezentacji i prelekcji z 
zakresu ochrony środowiska; 

16. Organizację i prowadzenie zajęć, kursów, szkoleń, 
warsztatów, spotkań, doradztwa, konferencji, seminariów i 
innych eventów z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 

17. Prowadzenie strony internetowej z zakładką dedykowaną 
ekonomii społecznej i celom społecznym fundacji oraz 
fanpage na FB oraz innych portalach społecznościowych; 

18. Wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym 
poprzez organizowanie akcji społecznych, mających na celu, 
m.in. ufundowanie posiłków najbardziej potrzebującym; 

19. Organizowanie akcji społecznych, kulturalnych oraz innych 
przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz pozyskiwanie 
funduszy na te cele; 

20. Organizowanie zbiórek publicznych, konkursów, loterii 
fantowych, kwest, balów okolicznościowych, z których 
dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji; 

21. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych z 
wszelkich dostępnych prawnie źródeł; 

22. Uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z 
celami Fundacji 

23. Organizowanie aukcji, kiermaszów, festiwali, targów, 
koncertów, spektakli filmowych, festynów itp. służących 



Fundacja Dezynfaktor w Kolbuszowej 

 

5 
 

 

lokalnemu ożywieniu kulturalnemu, naukowemu i 
gospodarczemu; 

24. Współpracę z podmiotami, których zakres działalności jest 
tożsamy z wybranymi celami Fundacji, w tym z samorządami, 
ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami 
indywidulanymi w kraju i za granicą; 

25. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i 
instytucji realizacjach inicjatywy zgodne z celami Fundacji; 

26. Prowadzenie biura Fundacji; 
27. Udzielnie wsparcia marketingowego, organizacyjnego i 

logistycznego innym Podmiotom Ekonomii Społecznej ze 
szczególnym uwzględnieniem regionu województwa 
podkarpackiego; 

28. organizowanie wizyt studyjnych, staży i misji gospodarczych 
oraz innych działań służących wzajemnej wymianie 
doświadczeń i informacji;  

29. wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz 
edukacyjno-szkoleniowych, katalogów, informatorów, 
broszur itp. związanych z działalnością Fundacji; 

30. inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi statutowych 
celów Fundacji.  

Dane dotyczące składu 
zarządu 

Kinga Kukulska - Prezes Zarządu 
Piotr Kukulski – członek Zarządu  

Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji 
i zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach 
majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.   

Likwidacja Fundacji  
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. Fundacja ulega likwidacji w 
razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.   

Uwagi  


