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Nazwa Fundacji Fundacja „HELP” w Kolbuszowej  

Siedziba i adres Fundacji 
Ul. Sokołowska 16 
36-100 Kolbuszowa  

Teren działalności 
Obszar działania Fundacji obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

28.08.2020 r.  
Nr KRS857208 

Cele Fundacji  

Cele Fundacji: 
1.  Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia pomocy 

finansowej i rzeczowej oraz w zakresie doradztwa na rzecz osób 
fizycznych, którym grozi postawienie w stan upadłości, względnie 
do których ogłoszono upadłość i przeprowadzono postępowanie 
upadłościowe, także w upadłości konsumenckiej. 

2. Udzielanie pomocy rodzinom i osobom bliskim wymienionym w 
tiret pierwsze. 

3. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz aktywizacji 
życiowej i zawodowej osób wymienionych w tiret pierwsze.  

Sposoby realizacji celów  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy 

organizacyjnej, prawnej, rzeczowej i finansowej na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

2. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach upadłości i 
bankructwa oraz informacji o możliwościach i sposobach im 
zapobiegania 

3. Organizowanie i finansowanie: nagród i stypendiów 
związanych z realizacją celów Fundacji; konferencji i 
seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą 

4. Finasowanie działalności edukacyjnej, leczniczej, 
rehabilitacyjnej i rekreacyjnej prowadzonej na rzecz osób 
objętych opieką Fundacji 

5. Aktywizowanie ludzi nauki i biznesu służące realizacji celów 
Fundacji oraz organizowanie wokół nich ruchu społecznego 
dla realizacji celów Fundacji 

6. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnieć 
praktycznych służących realizacji celów statutowych 

7. Współpraca z organami administracji rządowej i 
samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie 
wykluczając międzynarodowych, w zakresie objętym celami 
Fundacji. 

Dane dotyczące składu 
zarządu 

Paweł Śnieżek - Prezes Zarządu 
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Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji 
i zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

Zarząd sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz, składając w jej imieniu oświadczenie woli.  

Likwidacja Fundacji  
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku. 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.  

Uwagi  


