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Nazwa Fundacji  Instytut Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości  

Siedziba i adres Fundacji 
Ul. Mickiewicza 15 
36-100 Kolbuszowa   

Teren działalności 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 
czym Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem obowiązującego w danym 
państwie prawa.  

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

02.09.2019 r.  
Nr KRS 702049 

Cele Fundacji 

Cele Fundacji: 
1. Poprawa ilości i jakości firm na polskim rynku. 
2. Wspieranie kreatywnej przedsiębiorczości ludzi młodych, w tym 

studentów.  
3. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zachęcanie do 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
4. Edukacja i kształcenie ludzi młodych, w szczególności studentów, 

w zakresie przedsiębiorczości i wspieranie nowych firm na rynku. 
5.  Inicjowanie reform prawnych i reprezentowanie interesów 

przedsiębiorców w życiu publicznym. 
6. Promowanie patriotyzmu gospodarczego i przedstawianie 

przedsiębiorczości jako unikalnego elementu kształtującego 
rzeczywistość w Polsce.  

7. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywateli 
w życiu publicznym.  

Sposoby realizacji celów 
Fundacji 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizację konferencji, spotkań i debat dla przedsiębiorców. 
2. Warsztaty edukacyjne i lekcje skierowane do szkół, uczelni i 

organizacji zrzeszających, ludzi młodych. 
3. Spotkania działaczy Fundacji z przedsiębiorcami. 
4. Budowanie elektronicznej bazy przedsiębiorców i platformy 

kontaktowej ułatwiającej wymianę danych gospodarczych i 
zawieranie relacji biznesowych.  

5. Prowadzenie i wydawanie elektronicznych lub papierowych 
newsletterów, biuletynów i czasopism o tematyce 
biznesowej.  

6. Projekty informacyjne o gospodarce, biznesie, ekonomii, 
finansach i prawie skierowane do społeczeństwa. 

7. Materialne wspieranie przedsiębiorców i ludzi młodych z 
pomysłem na własną działalność. 

8. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami 
zajmującymi się biznesem. 

9. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac 
badawczych, w tym tworzenie raportów i analiz dotyczących 
poszczególnych aspektów rynku i gospodarki.  
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Dane dotyczące składu 
zarządu 

Andrzej Wesołowski - Prezes Zarządu 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji 
i zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd oraz 
Fundację na zewnątrz. Do jego zadań należy zaciąganie zobowiązań.  

Likwidacja Fundacji  
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. Fundacja może być 
zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku 
Fundacji lub na skutek Fundatora z innych przyczyn.  

Uwagi  


