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Nazwa Fundacji  
Fundacja  Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego CHLEBEK  
w Kolbuszowej 

Siedziba i adres Fundacji 
Ul. prof. Żytkowskiego 7a 
36-100 Kolbuszowa   

Teren działalności 

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, 
przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, 
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

04.03.2020 
Nr KRS 832592 

Cele Fundacji 

Cele Fundacji: 
1. Działalność kulturalno-oświatowa, dydaktyczno-wychowawcza 

oraz opiekuńczo-wychowawcza, szczególnie w zakresie organizacji 
i wspierania czasu wolnego, w tym w szczególności wspierania i 
organizacji wypoczynku zorganizowanego, wycieczek oraz innych 
form turystyki 

2. Działalność kulturalno-oświatowa z uwzględnieniem wartości 
historycznych i literackich 

3. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
oświaty, nauki i techniki, wychowania, kultury fizycznej i sportu 

4. Działalność dobroczynna i charytatywno-opiekuńcza 
5. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w 

zakresie działalności współpracy młodzieżowej 
6. Promocja i popieranie działań wolontaryjnych 
7. Ochrona  środowiska i zasobów naturalnych   

Sposoby realizacji celów 
Fundacji 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Prowadzenie badań dotyczących wypoczynku oraz turystyki 
2. Organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieciom i 

młodzieży 
3. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji 

celów statutowych 
4. Prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji, seminariów, 

konferencji i innych form edukacji dydaktycznej  
5. Fundowanie dofinasowań – w szczególności dla rodzin z 

najniższymi wskaźnikami dochodów 
6. Realizację projektów współpracy młodzieżowej, m.in. wymian 

krajowych i międzynarodowych, projektów wolontariatu 
zarówno krajowego jak i międzynarodowego, realizację 
inicjatyw młodzieżowych 

7. Współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach 
działania 

8. Inne działania realizujące cele statutowe   

Dane dotyczące składu 
zarządu 

Tomasz Chlebek - Prezes Zarządu 
Magdalena Chlebek - Wiceprezes Zarządu  
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Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji 
i zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach 
majątkowych, uprawnionych jest Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch 
członków Zarządu Fundacji.   

Likwidacja Fundacji  

Fundacja ulega likwidacji w razie nieosiągania celów, dla których 
została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków 
finansowych i majątku. 
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw 
kultury i dziedzictwa narodowego. Decyzję o likwidacji podejmuje 
Rada bezwzględną większością głosów osób przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Środki 
finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w 
Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

Uwagi  


