Statut
Fundacji „BHP CENTER” z siedzibą w Krakowie

I. Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja, dla której uchwalono niniejszy Statut, została ustanowiona aktem notarialnym
sporządzonym przed notariuszem Oskarem Knuplerz z Kancelarii Notarialnej przy ul.
Grzegórzeckiej 105/1 w Krakowie, Rep. A nr 903/2018, którego kserokopia stanowi załącznik do
Statutu.
2. Fundacja nosi nazwę „BHP CENTER” i zwana jest dalej „Fundacją”.
3. Fundatorem jest spółka BHP Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie (KRS 0000468362).
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków, zaś terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w
miarę rozwoju i potrzeb, także obszar innych krajów.
5. Fundacja może tworzyć czasowe oraz stałe oddziały i filie w Polsce oraz poza jej granicami dla
realizacji zadań statutowych.
6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
7. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
8. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i tytuły honorowe, inne nagrody i
wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§2
1. Fundacja działa na zasadach określonych w:
a. Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
b. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c. postanowieniach niniejszego Statutu Fundacji.
2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na mocy przepisu art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji w rozumieniu Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

II. Cel i zadania Fundacji

§3
Celami fundacji są:
a. pomoc prawna osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy w celu uzyskania świadczeń
powypadkowych,
b. pomoc finansowa osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
c. pomoc w zakresie rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach,
d. podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników,
e. rozwijanie umiejętności oceny ryzyka zawodowego oraz praktycznego stosowania środków
ochrony indywidualnej,
f.

popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń środowiska pracy u osób pracujących w
niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych warunkach pracy,

g. podnoszenie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

§4
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie,

finansowanie

lub

współfinansowanie

projektów

internetowych

i

technologicznych, związanych z działalnością fundacji
b. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie szkoleń, seminariów, konferencji,
wykładów, warsztatów, kursów, spotkań, sympozjów oraz działalności informacyjnej mającej
na celu powstanie i promowanie rozwiązań wspierających cele fundacji,
c. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i
fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami zarówno w kraju jak i za granicą,
d. prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej, edukacyjnej i szkoleniowej,
e. organizowanie i udział w targach i innych imprezach promocyjnych,
f.

realizowanie badań naukowych oraz przygotowanie analiz i raportów.

III. Majątek i dochody Fundacji

§5
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł (tysiąca złotych),
wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji podchodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora,

b. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji, datków i subwencji oraz grantów,
d. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e. dochodów ze zbiórek, kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych,
f.

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

g. świadczeń na cel społeczny, przyznawanych w trybie art. 448 Kodeksu cywilnego,
h. nawiązek przyznanych przez właściwy organ,
i.

projektów

naukowych,

naukowo-badawczych,

wdrożeniowych,

prowadzenia

badań

podstawowych,
j.

prowadzenia szkoleń, działalności aktywizacyjnej, aktywizacji społeczności lokalnych, animacji
kulturowej i edukacyjnej, doradztwa i consultingu,

k. projektów krajowych i międzynarodowych,
l.

współpracy z instytucjami biznesu i otoczenia biznesu, z instytucjami publicznymi i innymi
organizacjami pozarządowymi.

§6
1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczona jest wyłącznie do realizacji celów
statutowych.
2. Fundacja odpowiada całym majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w jej imieniu przez
statutowych przedstawicieli.

IV. Struktura organizacyjna Fundacji

§7
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§8
1. Zarząd Fundacji (dalej: „Zarząd”) może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W skład Zarządu
wchodzą członkowie powoływani na czas nieokreślony.
2. Liczbę członków Zarządu określa Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator w drodze pisemnego
oświadczenia. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie.
4. Członek Zarządu może zrezygnować z członkostwa w Zarządzie, składając na ręce Zarządu
pisemne oświadczenie.

§9
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. przygotowywanie planów merytorycznych i finansowych i ich realizacja,
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c. nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości,
d. zaciąganie pożyczek i kredytów,
e. tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego,
f.

tworzenie fundacji i przystępowanie do innych organizacji,

g. przyznawanie odznak, medali honorowych, tytułów honorowych, innych nagród i wyróżnień,
h. dokonywanie zmian statutu Fundacji,
i.

dokonywanie zmian celów Fundacji, przy czym zmiana celów Fundacji następuje poprzez
zmianę postanowień niniejszego statutu,

j.

podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia się z inną Fundacją,

k. podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji,
l.

podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Fundatora.
§ 10

1. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem określonym w § 10
ust. 2. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, połączenia się z inną fundacją oraz likwidacji
Fundacji powinny zostać podjęte jednomyślnie.
3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne następuje wówczas, gdy zażąda tego co najmniej jeden
z członków Zarządu albo wtedy, gdy głosowanie dotyczy spraw osobowych.

§ 11
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu
samodzielnie.

§ 12
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom oraz ustala podział
obowiązków w Zarządzie.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby.
3. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu
nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia.

4. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

V. Postanowienia końcowe

§ 13
1. Fundacja ulega zlikwidowaniu w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, lub w
razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o zlikwidowaniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w § 13 ust. 2, członkowie Zarządu stają się
likwidatorami Fundacji.
4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić
zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji.
5. Majątek Fundacji pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przekazuje się
wskazanym przez likwidatorów osobom fizycznym lub prawnym.

§ 14
Status oraz prawo wykonywania uprawnień Fundatora, w przypadku jego połączenia z inną osobą
prawną lub przekształcenia, przejdzie na sukcesora właściwego w ramach sukcesji generalnej.

Kraków, dnia 18 stycznia 2018 r.

………………………………………

………………………………………

Ryszard Zając

Piotr Emil Mroczek

