Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2019

1.

Uchwała nr 203/SG/39/2006 Zarządu Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2006 r.

tekst pierwotny

w sprawie przyjęcia Statutu Fundacji BGŻ

2.

Uchwała nr 3 Rady Fundacji BGŻ z dnia 24 marca 2010 r.

zmiana poprzez dodanie ppkt 4 i ppkt 5 w Rozdziale II § 8 pkt 1

zmiany zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
Uchwała nr 39/SG/7/2011 Zarządu Banku Gospodarki

3.

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Żywnościowej Spółka Akcyjna z dnia 22 lutego 2011 r.
Uchwała nr 114/BZ/79/2015 Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia

zmiana tytułowa Statutu, zmiana brzmienia § 1, dodanie § 5 ust. 3; zmiana § 7, § 9;
§ 11 ust. 1 i 2; § 12 ust. 1; dodanie § 13 ust. 5; zmiana §14 ust. 2 i 3; § 15 ust. 3-6 oraz

zmian w Statucie Fundacji BGŻ

ust. 8 pkt 6; zmiana § 16; dodanie § 17 ust. 3; § 18; § 23 ust 1

4.

5.

6.

Uchwała nr 3/2018 Rady Fundacji BGŻ BNP Paribas
z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Fundacji BGŻ BNP Paribas
Uchwała nr 1/2019 Rady Fundacji BGŻ BNP Paribas z dnia 13
marca 2019 r. (tryb obiegowy) w sprawie zmian w treści Statutu
Fundacji BGŻ BNP Paribas w celu dokonania zmiany jej nazwy w
związku z procesem rebrandingu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka
Akcyjna

tekst jednolity
Zmiana tytułowa Statutu, zmiana brzemienia § 1, zmiana § 11 ust. 2
tekst jednolity

STATUT FUNDACJI
Fundacja BNP PARIBAS
z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja BNP Paribas”, zwana dalej „Fundacją”, została
ustanowiona na podstawie oświadczenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą
w Warszawie złożonego w formie aktu notarialnego w dniu 20 maja 2006 r. (akt notarialny
sporządzony przez notariusza Dorotę Rynkiewicz-Szafurską, prowadzącą Kancelarię
Notarialną w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 11 m 7 za Repertorium A nr 1976/2006) a
następnie działała pod nazwą: „Fundacja BGŻ BNP Paribas”. Fundacja działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21, poz. 97 z
późn. zm) oraz postanowień niniejszego statutu, dalej zwanego „Statutem”.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
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§5
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne Fundacji.
§6
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cel Fundacji jest Minister
Edukacji i Nauki.
§7
1.

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym.

2.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
MISJA FUNDACJI

Misją Fundacji jest odpowiedzialne inwestowanie w ludzi, pomysły i projekty.
Poprzez prowadzenie i wspieranie nowatorskich inicjatyw w dziedzinie edukacji, kultury
i solidarności społecznej – inspirujemy oraz tworzymy stymulujące warunki rozwoju, by
wspólnie budować społeczeństwo obywatelskie.
Rozdział III
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Fundacja została powołana w celu:
1)

prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym
podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury,
pomocy społecznej,

2)

wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego
społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego,
edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk,
pochodzącej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz regionów o niskim
potencjale gospodarczym,

3)

wspierania idei wolontariatu pracowniczego oraz popularyzacji tej formy
w środowisku bankowym i finansowym,

4)

wspierania działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości wśród osób młodych.
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§9
1.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)

wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe przedsięwzięć objętych celami
Fundacji,

2)

przyznawanie i finansowanie stypendiów, nagród, wyróżnień oraz innych form
wspierania nauki młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym w celu wyrównania szans ich rozwoju edukacyjnego i zawodowego,

3)

wspieranie organizacyjne,
edukacyjnych i naukowych,

4)

wspieranie finansowe inicjatyw kulturalnych mających na celu zwiększenie dostępu
społeczeństwa do dóbr kultury,

5)

inicjowanie i realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w
szczególności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, badań naukowych,

6)

świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz
podmiotów (osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej) zajmujących się ważnymi potrzebami społecznymi, prowadzących
działalność jako organizacja pozarządowa.

2.

rzeczowe

i

finansowe

instytucji

i

organizacji

W zakresie służącym osiągnięciu celów Fundacji, Fundacja może współpracować
z władzami i organizacjami samorządowymi i rządowymi, instytucjami publicznymi
i niepublicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także zawierać partnerstwa z
ww., których cele zbieżne są z celami Fundacji.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 10

1.

Organami Fundacji są:
1)

Rada Fundacji,

2)

Zarząd Fundacji.

2.

Członek Rady Fundacji nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.

3.

Członkowie Rady Fundacji powoływani są do pełnienia funkcji przez Fundatora.

4.

Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Fundatora na podstawie
rekomendacji Rady Fundacji.

5.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego
organu, mogą jednak domagać się zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w
związku z pełnieniem funkcji.

6.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i mogą
otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków członka tego organu.
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RADA FUNDACJI
§ 11
1.

Rada Fundacji jest organem nadzorującym działalność Zarządu Fundacji, w tym proces
realizacji celów Fundacji.

2.

W skład Rady Fundacji wchodzi od 4 do 8 członków, z tym że Przewodniczącym Rady
Fundacji jest Prezes Zarządu Banku BNP Paribas S.A.

3.

Członkowie Rady Fundacji wybierani są na współną 3-letnią kadencję. W razie ustania
członkostwa jednego z członków Rady, Fundator może powołać na jego miejsce
nowego członka Rady, z tym, że jego kadencja upływa wraz z upływem kadencji całej
dotychczasowej Rady.

4.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

5.

Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej, jak również osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

6.

Odwołanie członka Rady Fundacji przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1)

złożenia rezygnacji,

2)

sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności
prawnych,

3)

zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających pełnienie funkcji
przez członka Rady Fundacji,

4)

nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,

5)

istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,

6)

utraty zaufania Fundatora.
§ 12

1.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1)

nadzór nad realizacją celów Fundacji,

2)

ustalanie głównych kierunków i metod działania Fundacji,

3)

przyjmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie Fundacji,

4)

rekomendowanie Fundatorowi kandydatów na członków Zarządu Fundacji,

5)

ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,

6)

opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

7)

wyrażanie opinii i występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących bieżącej
działalności Fundacji,
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2.

8)

podejmowanie decyzji w sprawie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków
Zarządu Fundacji,

9)

uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji,

10)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz
udzielanie absolutorium członkom tego organu,

11)

zatwierdzanie programów działania oraz zasad wspierania poszczególnych
projektów, przedstawionych przez Zarząd Fundacji – w tym przede wszystkim
warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny
odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy
Fundacji,

12)

wyrażanie zgody na świadczenie pomocy finansowej, której wysokość z jednego
tytułu przekracza kwotę 20.000,00 PLN w okresie kolejnych 12 miesięcy,

13)

podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji w sprawie utworzenia funduszy
celowych (w szczególności funduszy celowych wskazanych w § 22 ust. 3 Statutu)
oraz decyzji w sprawie określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi
w ramach danego funduszu.

Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do dokumentacji Fundacji oraz żądania
udzielenia wyjaśnień od członków Zarządu Fundacji.
§ 13

1.

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż dwa razy w roku.

2.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, działając z własnej inicjatywy lub
na wniosek Zarządu Fundacji, albo na wniosek 1/3 składu Rady Fundacji.

3.

Posiedzenia prowadzi Przewodniczący lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący.

4.

W posiedzeniach biorą udział członkowie Zarządu Fundacji. W posiedzeniach Rady
Fundacji mogą uczestniczyć – za zgodą Przewodniczącego – zaproszeni goście, w tym w
szczególności członkowie Zarządu Fundacji.

5.

Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone w formie wideokonferencji lub
telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących
w nim członków Rady Fundacji.
§ 14

1.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z tym
że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej składu, w
tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

3.

Uchwała Rady Fundacji w sprawie zmiany celów Fundacji podejmowana jest
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

4.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
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5.

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego
nieobecności – Wiceprzewodniczącego.
ZARZĄD
§ 15

1.

Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.

Zarząd Fundacji działa na podstawie Statutu oraz zgodnie z regulaminem Zarządu
uchwalonym przez Radę Fundacji.

3.

Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 3 członków powoływanych na wspólną trzyletnią
kadencję.

4.

Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji lub – w przypadku jego
nieobecności – członek Zarządu Fundacji wskazany przez Radę Fundacji.

5.

Dla podjęcia przez Zarząd uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch
członków Zarządu. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.

6.

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci lub odwołania członka
Zarządu przez Radę Fundacji.

8.

Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
1)

złożenia rezygnacji,

2)

sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności
prawnych,

3)

zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających pełnienie funkcji
przez członka Zarządu Fundacji,

4)

nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

5)

istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,

6)

utraty zaufania Rady Fundacji,

7)

zakończenia (upływu) kadencji wszystkich członków organu.

9.

W razie ustania członkostwa Prezesa Zarządu kadencja całego Zarządu ulega skróceniu.
Kolejna 3-letnia kadencja rozpoczyna się z dniem powołania nowego Zarządu.

10.

W razie ustania członkostwa innego członka Zarządu, Rada Fundacji może powołać na
jego miejsce nowego członka Zarządu, z tym, że jego kadencja upływa wraz z upływem
kadencji całego dotychczasowego Zarządu.

11.

Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień ze stosunku pracy.
§16

1.

Obsługa organizacyjna Zarządu Fundacji należy do Biura Fundacji, którego strukturę
i obowiązki określa Zarząd Fundacji.

2.

Decyzję w sprawie warunków pracy i płacy pracowników Biura Fundacji podejmuje
Zarząd Fundacji.
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§ 17
1.

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1)

prowadzenie bieżącej działalności Fundacji oraz zapewnienie realizacji jej celów
statutowych,

2)

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3)

zarządzanie majątkiem Fundacji,

4)

podejmowanie decyzji – w imieniu Fundacji – w przedmiocie każdorazowego
przyjęcia/odmowy przyjęcia subwencji, darowizny, spadku, zapisu,

5)

występowanie do Fundatora oraz Rady Fundacji z wnioskami w sprawie zmian
w Statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji,

6)

opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

7)

opracowywanie projektów programów działania i zasad wspierania poszczególnych
projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez
Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane
przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji,

8)

występowania do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie utworzenia funduszy
celowych (w szczególności funduszy celowych wskazanych w § 22 ust. 3 Statutu)
oraz decyzji w sprawie określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi
w ramach danego funduszu,

9)

sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go
Radzie Fundacji,

10)

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
i przedkładanie go Radzie Fundacji,

10)

podejmowanie decyzji o świadczeniu pomocy finansowej – z zastrzeżeniem
§ 12 ust. 1 pkt 11) Statutu,

11)

zatrudnianie pracowników Biura Fundacji.

z działalności Fundacji

2.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z bieżącą działalnością
Fundacji, niezastrzeżone na mocy niniejszego Statutu do właściwości Rady Fundacji.

3.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji
łącznie lub jeden członek Zarządu z pełnomocnikiem.
§ 18

1.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.

3.

Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół. Protokół z takiego
posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków
Zarządu Fundacji.
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4.

W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu lub zastępujący go Członek Zarządu
może zarządzić podjęcie uchwał w drodze obiegowej lub głosowania elektronicznego,
bez konieczności zwoływania posiedzenia.
Rozdział V
FUNDATOR
§ 19

Do kompetencji Fundatora – poza innymi sprawami określonymi w niniejszym Statucie –
należy:
1)

podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,

2)

podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 Statutu.
Rozdział VI
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 20

1.

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie określonej w oświadczeniu
o ustanowieniu Fundacji, a także nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz
środki finansowe nabyte przez Fundację.

2.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 21

1.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1)

dotacji przekazywanych przez Fundatora,

2)

darowizn, spadków, zapisów,

3)

subwencji oraz innych nieodpłatnych przysporzeń, w tym w szczególności dotacji,

4)

ze zbiórek i imprez publicznych,

5)

odsetek bankowych,

6)

z praw majątkowych, ruchomości, nieruchomości.

2.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów mogą być wykorzystane dla realizacji
celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3.

Fundacja nie przyjmuje wpłat w gotówce. Wszystkie wpłaty powinny być realizowane
wyłącznie przelewem.
§ 22

1.

Środki finansowe wchodzące w skład majątku Fundacji mogą być gromadzone na
rachunkach oraz lokatach bankowych, lokowane w obligacjach, akcjach, udziałach oraz
innych instrumentach finansowych, jak również nieruchomościach, a także
ruchomościach stanowiących środki trwałe w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawa.

2.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym w szczególności fundusze celowe.
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3.

Fundacja może – z dochodów określonych w § 21 ust. 1-2 Statutu – tworzyć szczególne
fundusze celowe, nazwane imieniem/nazwą osób, które przekazały Fundacji środki
finansowe. Fundacja określa równocześnie sposób dysponowania środkami
zgromadzonymi w ramach danego funduszu.

4.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
§ 23

1.

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie organów Fundacji oraz pracownicy organizacji 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").

2.

Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji,
jej pracowników, oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.

3.

Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów
Fundacji, jej pracowników, oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji.

4.

Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24

1.

Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji z przyczyn, o których mowa w ust. 2 poniżej,
podejmuje Fundator.

2.

Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, lub
w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

3.

W razie likwidacji Fundacji, funkcję likwidatora pełni osoba wyznaczona przez
Fundatora.

4.

Decyzję o sposobie wykorzystania środków majątkowych Fundacji, pozostałych po jej
likwidacji, podejmuje Fundator.

5.

W ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, Fundator może w szczególności
podjąć decyzję o przekazaniu środków majątkowych Fundacji, pozostałych po jej
likwidacji, na rzecz organizacji społecznej realizującej cele zbieżne z celem Fundacji.
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