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Fundacja Dobry Rozwój 

Adres formalny: 08-110 Siedlce, ul. Aleksandrowska 31 

Numer KRS: 0000529748 

NIP: 8212642434 

Regon: 360183332 

 

Zarząd tworzą:  

Ewa Solarz - Prezes Zarządu 

Katarzyna Chotkowska - Członek Zarządu 

 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dania 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst 

jedn. Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz  203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu organizacji. 

Fundacja Dobry Rozwój nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja nie zatrudnia 

pracowników. 

Cele statutowe Fundacji: 

 
Celem głównym Fundacji jest przyczynianie się do długoterminowego zrównoważonego 

rozwoju polskiej gospodarki i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Cele szczegółowe Fundacji obejmują:  

a. propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności w biznesie i administracji 

państwowej w celu poprawy funkcjonowania gospodarki,  

b. kształtowanie i propagowanie aktywnej etycznej postawy przedsiębiorców w celu 

polepszenia jakości relacji gospodarczych i bytu interesariuszy, 
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c. propagowanie odpowiedzialnej konsumpcji,  

d. działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów,  

e. działalność badawczo-naukową,  

f. ochronę środowiska,  

g. pomoc społeczną,  

h. budowanie kapitału społecznego,  

i. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,  

j. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy,  

k. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,  

l. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,  

m. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  

 

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu 

produktów za rok 2014 wyniosły 0,00zł.  

Koszty podstawowej działalności operacyjnej za rok 2014 wyniosły 0,00 zł. 

Wynik finansowy netto ogółem  w oku 2014 wyniósł 0,00 zł.  

 

 W roku 2014 w ramach działalności Fundacji Dobry Rozwój przeprowadzono 

Warsztaty dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji dla studentów Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego, które odbyły się 6.12.2014 r. na spotkaniu wyjazdowym w 

Sulejowie. W roku sprawozdaniowym odbywano także regularne zebrania Zarządu Fundacji, 

w celu zaplanowania i zorganizowania przyszłych działań Fundacji.  

 


