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POWSTANIE I SIEDZIBA 
FUNDACJI 

IMIENIA JERZEGO BERNHARDA 



• FUNDACJA JB została powołana przez założyciela – spółkę „STALPROFIL” S.A. z siedzibą

w Dąbrowie Górniczej, aktem notarialnym z dnia 9 czerwca 2021 roku i wpisana do

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowyw Katowicach w dniu

9 lipca 2021 roku pod numerem 0000910698.

• Siedziba FUNDACJI JB mieści się w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Roździeńskiego 11 a.

• W bieżącej działalności FUNDACJA JB korzysta ze wsparcia organizacyjnego Fundatora –

„STALPROFIL” S.A.

• Zapraszamy na stronę internetowa FUNDACJI JB, która jest podstroną „STALPROFIL”

S.A. i mieści się pod adresem: https://www.stalprofil.com.pl/fundacja



MISJA I STRATEGIA DZIAŁANIA 
FUNDACJI

IMIENIA JERZEGO BERNHARDA



Misja FUNDACJI JB:

• Upamiętnienie, kontynuacja oraz rozwinięcie działalności

społecznej i charytatywnej prowadzonej przez jej

Patrona – twórcę Grupy Kapitałowej STALPROFIL i

wieloletniego Prezesa Zarządu „STALPROFIL” S.A. – Pana

Jerzego Bernharda;

• Realizacja projektów społecznych, medycznych,

edukacyjnych oraz z zakresu opieki nad zwierzętami;

• Pełnienie roli łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy

a tymi, którzy mogą i chcą tej pomocy udzielić;

• Umożliwienie podmiotom gospodarczym realizacji idei

społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wsparcie

finansowe i rzeczowe projektów Fundacji.



Dążąc do realizacji misji, FUNDACJA JB upamiętnia szczególną rolę i związek

osoby jej Patrona z Grupą Kapitałową STALPROFIL, a w szczególności spółką

„STALPROFIL” S.A., co znajduje odzwierciedlenie w logo FUNDACJI JB,

nawiązującym do stylistyki graficznego oznaczenia „STALPROFIL” S.A.

Działalnością społeczną i charytatywną FUNDACJA JB zamierza objąć także

pracowników GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL, tak bardzo bliskich sercu jej

Patrona.



CELE I ZADANIA 
FUNDACJI 

IMIENIA JERZEGO BERNHARDA 



FUNDACJA JB zajmuje się realizacją zadań społecznie użytecznych

i dobroczynnych, w ramach celów strategicznych FUNDACJI,

wynikających ze Statutu.

Istotnym elementem działań FUNDACJI JB jest współpraca

i wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji, osób i instytucji

realizujących cele strategiczne Fundacji.



CEL STRATEGICZNY 1:

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

I POMOC SPOŁECZNA

• Działalność charytatywna na rzecz osób

ubogich, bezdomnych, chorych

i cierpiących;

• Pomoc rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans

tych rodzin i osób;

• Działalność na rzecz integracji, reintegracji

zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym;

• Działalność na rzecz osób

niepełnosprawnych;

• Udzielanie pomocy finansowej na leczenie i

zakup sprzętu rehabilitacyjnego;

• Pomoc ofiarom katastrof i klęsk

żywiołowych.



CEL STRATEGICZNY 2:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

• Zakup sprzętu medycznego, specjalistycznych urządzeń

i aparatury medycznej, leków i innych wyrobów

medycznych na rzecz placówek służby zdrowia

współpracujących z FUNDACJĄ JB;

• Wsparcie działań profilaktycznych i pomocy

w udzielaniu specjalistycznych świadczeń

konsultacyjnych i leczniczych ze strony placówek służby

zdrowia.



CEL STRATEGICZNY 3:

WSPIERANIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, 

OŚWIATY I WYCHOWANIA 

• Pomoc rzeczowa jak również finansowa w edukacji

i starcie życiowym dzieci oraz młodzieży, w tym wyrównywanie

szans edukacyjnych, finansowanie edukacji oraz przyznawanie

stypendiów i nagród;

• Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej placówkom

oświatowym, opiekuńczym, pomocy społecznej, kulturalnym;

• Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku

dzieci i młodzieży.



CEL STRATEGICZNY 4:

OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA

• Niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym

i porzuconym zwierzętom;

• Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i

upowszechnianie ochrony praw zwierząt;

• Współpraca i wsparcie rzeczowe lub finansowe podmiotów

niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i

porzuconym (schronisk);

• Ochrona dzikich zwierząt.



CEL STRATEGICZNY 5:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY I SZTUKI 

ORAZ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

• Wspieranie publicznych ośrodków kultury i sztuki;

• Wspomaganie działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej i

sportu wśród społeczności lokalnej,

a także procesu kształcenia poprzez sport;

• Wsparcie finansowe imprez sportowych

i rekreacyjnych, a także działalności gminnych, amatorskich lub

uczniowskich klubów sportowych.



GOSPODARKA FINANSOWA 
FUNDACJI 

IMIENIA JERZEGO BERNHARDA 



• Wierzymy, że podmioty działające w dziedzinie gospodarki mają do spełnienia ważną rolę w

obszarze celów strategicznych FUNDACJI JB.

• Z powyższych względów, oprócz funduszu założycielskiego w który FUNDACJA JB została

wyposażona przez „STALPROFIL” S.A., przychodami Fundacji są darowizny finansowe pochodzące od

przedsiębiorców będących osobami prawnymi i fizycznymi.

• Prośbę o wsparcie finansowe lub rzeczowe kierujemy także do wszystkich innych osób, które

utożsamiają się z naszą misją i pragną pomóc FUNDACJI JB w realizacji przyjętych celów oraz

konkretnych zdań i projektów.

• FUNDACJA JB pretenduje nadto do roli organizacji pożytku publicznego. Po uzyskaniu takiego

statusu, FUNDACJA JB będzie mogła ubiegać się

o dodatkowe wsparcie w postaci 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego

przez podatników zgodnie z ustawą

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

• FUNDACJA JB nie prowadzi działalności gospodarczej.

• Członkowie organów FUNDACJI JB pełnia swoje funkcje nieodpłatnie.



ORGANY
FUNDACJI

IMIENIA JERZEGO BERNHARDA



Rada Fundacji w składzie:

• Henryk Orczykowski – Przewodniczący Rady Fundacji 

• Stefan Dzienniak – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji 

• Marek Mazurek – Sekretarz Rady Fundacji 

• Małgorzata Jabłońska-Zarębska – Członek Rady Fundacji 

• Ryszard Wandasiewicz – Członek Rady Fundacji 

Zarząd Fundacji: 

• Ewa Szymura – Prezes Zarządu Fundacji


