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Fundacja Bliżej Pasji 
ul. Narutowicza 79/25, 23-400 Biłgoraj 

tel. 789 259 945 , 508 577 881 / fax 81 532 25 52, blizejpasji@gmail.com 
 

 

Raport z działań 

Fundacji Bliżej Pasji w 2014 r. 
 
1. Nazwa fundacji: 

Fundacja Bliżej Pasji  

 

2. Adres/siedziba: 

       ul. Narutowicza 79/25, 23-400 Biłgoraj  

 

3. Data wpisu do KRS:  

30.12.2014 r. 

 

4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

0000536851 

 

5. Regon: 

360420967 

 

6. Nazwiska i imiona osób statutowo upoważnionych do reprezentowania Fundacji: 

Agata Ewa Czwórnóg – Prezes Zarządu,  

Anna Maria Maciąg-Pazik - Wiceprezes Zarządu 

Monika Dominik – Wiceprezes  Zarządu,  

Agnieszka Izabela Wojnarska –Wiceprezes Zarządu,  

 

7. Celem działalności statutowej Fundacji jest: 

a) wsparcie wszechstronnego rozwoju oraz edukacja dzieci, młodzieży i ich rodzin; 

b) Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

c) Rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej, upowszechnianie wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich. 

 

Celami szczegółowymi są::  

a) wspieranie, promowanie rozwoju społecznego, obywatelskiego i gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości i turystyki, 

b) działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

d) upowszechnianie i ochrona praw kobiet i działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz 

innych grup dyskryminowanych, 

e) wspieranie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego, 

f) działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,  

g) promocja i organizacja wolontariatu,  

h) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

i) działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i rodzin,  

j) działalności na rzecz osób starszych, 

k) ochrona i promocja zdrowia, 

l) wspieranie rozwoju oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i z chorobami rzadkimi  

m) działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i przemysłów kreatywnych  

n) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji pozarządowych 

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, placówkami edukacyjno-

oświatowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą, 
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b) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami obranymi 

przez Fundację, 

c) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami statutowymi Fundacji, 

d) prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej służących celom statutowym, 

e) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, szkoleń, kursów, staży, doradztwa, kampanii 

społecznych, wizyt studyjnych i innych form edukacji 

f) podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych. 

 

8. Fundacja nie prowadziła działalności  odpłatnej w 2014r. 

 

9. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

10. Dane o działalności zleconej fundacji  - opis działalności prowadzonej w 2014 r. 

 

W związku z uzyskaniem wpisu do KRS 30.12.2014 r. Fundacja w roku 2014 nie rozpoczęła prowadzenia 

działalności  

 

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Na koniec roku 2014 składana była deklaracja CIT 8. 

  

Biłgoraj, 24.03.2015 r. 


