Fundacja zBBnaUJ
Statut Fundacji „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”
§ 1.
Fundacja pod nazwą: „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Aleksandrę i Grzegorz Packów (Pacek), zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Krzysztofa Mikę w Kancelarii Notarialnej notariuszy: Dawida Więzika i Krzysztofa Miki, prowadzonej w
formie spółki cywilnej w Bielsku-Białej, przy ul. Cechowej 18/4 w dniu 1 marca 2021 roku numerem repertorium
A nr 958/2021, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2.
1.
2.
3.

Fundacja posiada osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

1.
2.
3.

§ 4.
Fundacja może używać nazwy skróconej, tj. „zBBnaUJ”, a także znaku graficznego, zwierającego nazwę
Fundacji.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla
Fundacji lub wspierającym idee bliskie Fundacji.

§ 5.
Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu i
wsparcia osób związanych z Fundacją, wsparcia i pomocy jej założycieli, podopiecznych, stypendystów i
zwolenników, a także, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania fundacji, na pracy
zatrudnionych pracowników i doradców, w tym także, jeśli wymagana jest inna pomoc i wsparcie – odpowiednich
podmiotów, instytucji, organów.
§ 6.
Fundacja jest organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego na rzecz dzieci i młodzieży,
nie nastawioną na zysk.
§ 7.
Fundacja została powołana w celach:
1. wspierania oświaty i edukacji uzdolnionych dzieci, młodzieży szkolnej oraz studentów, pochodzących z
Bielska-Białej lub okolic, którzy zamierzają podjąć lub podjęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie,
2. wspierania inicjatyw podnoszących poziom oświaty,
3. umacniania więzi z Bielskiem-Białą lub okolicami,
4. podnoszenia świadomości na temat Bielska-Białej i podnoszenie jego renomy,
5. udzielania pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem, w szczególności z uwzględnieniem dzieci i
młodzieży z Bielska-Białej lub okolic,
6. wspierania działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii i tradycji, w tym w
szczególności związanych z Bielskiem-Białą lub okolicami.
§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. fundowanie bezzwrotnych stypendiów uzdolnionym dzieciom, młodzieży szkolnej oraz studentom,
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świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy edukacyjnej, rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w
tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących
działalność w zakresie edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii i tradycji, w tym w
szczególności związanych z Bielskiem-Białą lub okolicami,
organizację, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kursy, szkolenia, kolonie
i obozy, a także, jeżeli zajdzie taka konieczność, na leczenie i rehabilitację zarówno w kraju jak i za
granicą,
organizację, wspieranie krajowych, zagranicznych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym
wernisaży, wystaw, aukcji, warsztatów, koncertów, bali charytatywnych, jak również szkoleń, prelekcji,
sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, pomoc w organizacji praktyk i staży, a
także imprez o charakterze sportowym i rekreacyjno-edukacyjnym,
współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi, środowiskami biznesowymi, artystycznymi,
edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy ubogiej, uzdolnionej
młodzieży, zwłaszcza w ramach akcji stypendialnej prowadzonej przez Fundację,
propagowanie działalności Fundacji, jej idei i głównych celów, zwłaszcza wśród społeczności lokalnej,
organizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami aukcji, zbiórek pieniężnych i wszelkiego rodzaju
innych przedsięwzięć, z których dochód będzie przeznaczany na cele statutowe,
pozyskiwanie sponsorów, środków z funduszy rządowych, pozarządowych od sponsorów prywatnych i
publicznych, osób i firm krajowych, zagranicznych, pozyskiwanie grantów i dotacji z instytucji krajowych
i zagranicznych, w tym ze środków wsparcia z Unii Europejskiej, dla rozwoju i kontynuowania działalności
statutowej Fundacji.

§ 9.
Szczegółowy sposób przyznawania stypendiów określają Regulaminy poszczególnych programów. Regulamin lub
Regulaminy przygotowywane są przez Zarząd i zatwierdzane przez Fundatorów lub Radę Fundacji.

1.
2.

§ 10.
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
Fundusz założycielski wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 11.
Przychody Fundacji, poza Funduszem założycielskim, o którym mowa w §10, pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. ze zbiórek i imprez publicznych;
4. odsetek i depozytów bankowych;
5. z majątku Fundacji;
6. z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
7. wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
8. środków przyznanych tytułem nawiązek sądowych lub świadczeń o podobnym charakterze,
9. odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie w zakresie określonym w odrębnym dokumencie przez Zarząd.

1.
2.
3.

§ 12.
Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji, w tym pokrycie kosztów jej utrzymania.
Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
Osoby lub podmioty, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, spadku lub zapisu (jednorazowej lub
łącznej) w wysokości co najmniej 1000 zł (jeden tysiąc złotych), mogą, za swoją zgodą i wg zasad
przyjętych przez Zarząd, uzyskać specjalny tytuł (partnera, sponsora, etc.).

§ 13.
Fundacja nie ma prawa do podejmowania działań polegających na:
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udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków władz
Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz Fundacji pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze
statutowego celu Fundacji,
zakupu towarów lub usług od członków władz Fundacji, pracowników i członków ich rodzin, także od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 14.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Decyzję o rozpoczęciu i przedmiocie działalności gospodarczej zastrzega się do kompetencji Zarządu.
Wszelkie dochody pochodzące z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów
statutowych.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
Fundacji (jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego).
§ 15.

Władzami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów,
2. Rada Fundacji,
3. Zarząd Fundacji.
§ 16.
Członkami Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

1.
2.
3.

1.

2.

§ 17.
Fundatorzy tworzą Zgromadzenie Fundatorów.
W razie śmierci Fundatora w jego miejsce w Zgromadzeniu Fundatorów wchodzi jedna osoba wskazana
w testamencie lub odrębnym dokumencie.
W przypadku braku wskazania lub odpowiedniego zapisu w testamencie, w miejsce to wstępuje jedna
osoba spośród spadkobierców i przez tych spadkobierców wskazana. Do momentu tego wskazania
prawo zmarłego Fundatora może wykonywać drugi Fundator.
§ 18.
Zgromadzenie Fundatorów wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia
Fundatorów, który przewodniczy obradom. Zgromadzenie Fundatorów odbywa swoje posiedzenia
według potrzeb.
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje swoje decyzje w drodze uchwał, które zapadają większością
głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 19.
Do uprawnień Zgromadzenia Fundatorów należy:
1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
2. ustanawianie, w porozumieniu z Radą Fundacji, dokumentów programowych;
3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
4. występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Rady Fundacji;

Fundacja „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”
ul. Bystra 133c / 43-346 Bielsko-Biała
www.zBBnaUJ.pl

Fundacja zBBnaUJ
5.
6.

1.
2.
3.

dokonywanie zmiany Statutu Fundacji;
podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 20.
Rada Fundacji jest organem fakultatywnym, pomocniczym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 (dwóch) członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje
Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady Fundacji.

§ 21.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
1. pozostawać w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
z członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w stosunku podległości służbowej,
2. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
3. pełnić funkcji członka Zarządu Fundacji.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 22.
Rada Fundacji zbiera się wg potrzeb i własnego uznania.
Rada Fundacji może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który kierują pracą Rady Fundacji oraz
reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu.
Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek
Zgromadzenia Fundatorów lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji, w terminie nie późniejszym niż
miesiąc od daty złożenia wniosku. O planowanym terminie i miejscu zebrania Rady Fundacji,
Przewodniczący zawiadamia wszystkich jej członków pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed planowanym zebraniem Rady Fundacji.
Za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji posiedzenie Rady może się odbyć doraźnie, bez
wymaganego z dwutygodniowym wyprzedzeniem zawiadomienia.
Rada Fundacji podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, zaś w razie równej
liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
W razie niemożności wykonywania czynności przez Przewodniczącego lub jego nieobecności, jego prawa
i obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
W zakresie dozwolonym przez prawo posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej.

§ 23.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. wytyczanie, w porozumieniu ze Zgromadzeniem Fundatorów, głównych kierunków działania Fundacji;
2. opiniowanie odnośnie wyboru stypendystów Fundacji lub w zakresie przekazywania środków Fundacji
na inne cele, zgodne ze Statutem,
3. pomoc w sprawowaniu kontroli nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zgromadzenie Fundatorów lub Zarząd Fundacji.
§ 24.
Rada Fundacji w celu wykonania swych obowiązków jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2. kontrolowania finansów Fundacji, w tym sposobu i zasad przyznawanego wsparcia finansowego i
rzeczowego i sposobu zarządzania majątkiem Fundacji;
3. kontrolowania regulaminów i obowiązujących w fundacji dokumentów, zaświadczeń, podań, zgłoszeń i
innych obszarów działania Fundacji.
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§ 25.
Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu fundacji, powoływanych na 3 letnią
kadencję.
Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów. Jeśli powołanie nowego
członka Zarządu Fundacji następuje w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji, pełni on funkcję przez
okres do końca kadencji Zarządu Fundacji. Fundator może być Członkiem Zarządu.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji, a nadto w przypadku odwołania, pisemnej
rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Warunki ich
ewentualnego wynagrodzenia ustala Zgromadzenie Fundatorów w porozumieniu z Radą Fundacji.
W zakresie dozwolonym przez prawo posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej.
§ 26.
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. realizacja celów statutowych,
b. sporządzanie planów pracy, planów finansowych, budżetu, itp.,
c. zarządzanie majątkiem Fundacji,
d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji,
e. występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Rady Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji oraz środków z innych źródeł.
§ 27.
Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawniony jest w przypadku Zarządu
jednoosobowego — Prezes Zarządu.
Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu
wieloosobowego, uprawnieni są:
a. Prezes Zarządu samodzielnie, jeżeli Prezesem Zarządu jest Fundator lub
b. we wszystkich innych przypadkach Prezes Zarządu łącznie z jednym z członków Zarządu lub z
prokurentem, dwóch członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu i prokurent łącznie.
§ 28.
W sprawach likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, właściwe jest Zgromadzenie Fundatorów.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone na rzecz działających
w Polsce innych fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach. Ostateczną decyzję w tej sprawie
podejmuje Zgromadzenie Fundatorów lub w przypadku jego braku Rada Fundacji w jej ostatnim
składzie.
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