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Załącznik do uchwały Zarządu Fundacji Gimnazjum  Akademickie z dn.15.10.2012 r. 

 

Statut (tekst jednolity) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§1 

1. "Fundacja Gimnazjum  i Liceum Akademickie" zwana dalej "Fundacją" działa na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 91 z 1991 r. poz. 203) oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§2  
Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń. 

 

§3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. 

 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek 

i fundacji. 

 

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub 

jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

§4 

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

 

§5 

Fundacja może ustanowić medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celu obranego przez Fundacji i dla 

samej Fundacji. 

 

§6 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

 

Rozdział II  

Cel, zasady i formy działalności fundacji 

 

§7 

1. Celem Fundacji jest wspomaganie programów nauczania i wychowania młodzieży Zespołu 

Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum  Akademickie w Toruniu, 

a także zapewnienie jego rozwoju. 

 

2. Cel Fundacji, o którym mowa w pkt.l, realizowany jest poprzez: 

a) kreowanie i promowanie programów i metod wychowania i nauczania młodzieży 

Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum  Akademickie 

w Toruniu zwanego dalej "Zespołu Szkół", 
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b) organizowanie i wspieranie  imprez  integracyjnych, edukacyjnych oraz programów 

dla młodzieży Zespołu Szkół, 

c) organizowanie i finansowanie pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów Zespołu Szkół, 

d) wspomaganie potrzeb organizacyjnych i finansowych Zespołu Szkół, 

e) organizowanie i finansowanie pomocy naukowych i podręczników dla Zespołu Szkół, 

f) organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla młodzieży oraz osób 

realizujących cel Fundacji, 

g) finansowanie budowy i rozbudowy placówek, zakładanie i  prowadzenie placówek dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych, 

h) koordynację programów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń, 

i) opracowywanie i wydawanie publikacji, 

j) wymianę doświadczeń zawodowych (szkolenia, treningi, konferencje, warsztaty, 

wizyty studyjne) i wszechstronną współpracę z organizacjami o pokrewnym profilu 

działalności, 

k) współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi 

i fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju   i za granicą,  

l) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

m) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej, 

n) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, 

o) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

upowszechnianie  i ochronę  wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji,  

p) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami,  

q) promocję i organizację wolontariatu,   

r) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,  

s) działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

t) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

u) podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów 

Fundacji. 

 

§8 

Dla osiągnięcia celu Fundacja: 

a) gromadzi niezbędne środki finansowe, 

b) współpracuje z administracją rządową i samorządową, 

c) współpracuje z instytucjami, organizacjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi 

w zakresie objętym celem Fundacji, 

d) współpracuje z osobami krajowymi i zagranicznymi wykazującymi zainteresowanie 

celami Fundacji. 

 

§9 

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz 

osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji. 

 



Strona 3 z 8 

 

Rozdział III  

Majątek i dochody fundacji 

 

§10 

Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przeznaczone przez Fundatora w oświadczeniu woli 

o utworzeniu Fundacji (Fundusz Założycielski) oraz dochody uzyskane ze źródeł określonych 

w §12. 

§11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§12 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, 

b) subwencji i dotacji osób prawnych, 

c) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. 

f) innych wpływów prawem nie zakazanych. 

 

2. Wszystkie dochody Fundacji uzyskane z jakichkolwiek źródeł przeznaczone są w całości na 

realizację celów statutowych. 

 

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej. 

 

4. Przyjęcie przez fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia długów 

przewyższających wartość mienia darowanego. 

 

5.  Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą 

ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą. 

 

§13 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadku. 

 

§14 

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub subwencji, uzyskują 

tytuł Sponsora Fundacji i zostają wpisani do Księgi Sponsorów Fundacji. 

 

2. Tytuł Sponsora ma charakter honorowy. 

 

§15 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

§15a 

1. Wyłączone jest udzielanie pożyczek,  zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi“. 

 

2. Wyłączone jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż   w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

 

3. Wyłączone jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

 

4. Wyłączony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów Fundacji  lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe 

 

 

Rozdział IV 

 OrganyFundacji 

 

§16 

 

Organami Fundacji są: 

- Rada Fundacji 

- Zarząd Fundacji. 

 

RADA FUNDACJI 

§ 17 

 

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. 

 

2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Rada Fundacji. 

 

3. Rada  składa się z 3-6 członków, powoływanych  przez Zarząd Fundacji spośród osób 

aktywnie działających na rzecz Fundacji. 

 

4. Kadencja członka Rady trwa dwa lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie 

trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. 

Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji. 

 

5. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku odwołania, złożenia rezygnacji, 

niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,  bądź działania na szkodę 

Fundacji. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Zarząd z ważnych przyczyn.  

 

6. W  sytuacji, w której z jakichkolwiek przyczyn Zarząd nie powoła członków Rady, członków 

Rady kolejnej kadencji powołuje Przewodniczący dotychczasowej Rady. 

 

7. W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem kadencji do powołania 

członków Rady stosuje się odpowiednio przepis § 17 ust. 3. 

 

8. Członkowie Rady: 
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a) nie mogą być członkami organu  zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestepstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu  pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 18 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

 

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji, 

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

d) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji, 

e) przyjmowanie i ocena rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych  Zarządu 

Fundacji, 

f) ustalenie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji, 

g) podejmowanie decyzji o udziale Fundacji w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością i innych organizacjach gospodarczych, 

h) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane 

w tym celu przez Radę inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, 

tudzież badanie słuszności i celowości poczynionych wydatków, 

i) ustalenie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu 

Fundacji, 

j) zatwierdzanie decyzji Zarządu w przedmiocie likwidacji Fundacji, 

k) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji, 

l) inicjowanie nowych działań Fundacji, 

m) opiniowanie  zmian w statucie Fundacji na wniosek Zarządu. 

 

§ 19 

Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, 

Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady Fundacji. 

 

§ 20 

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

 

§ 21 

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 

 

§ 22 

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, 

z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

 

§ 23 

 

Funkcje członków Rady są honorowe i bezpłatne.  
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ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 24 

1. Pierwszy Zarząd ustanawiany jest przez Fundatora. 

 

2. Każdego następnego Prezesa powołuje Rada Fundacji. Prezes powołuje i odwołuje 

pozostałych członków Zarządu. 

 

3. Funkcja członka Zarządu nie może być łączona z funkcją członka Rady. 

 

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 25 

1. Zarząd Fundacji składa się z  3 do 4  osób, w tym Prezesa Zarządu. 

 

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 

 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów 

obecnych na posiedzeniu. W  przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma Prezes 

Fundacji. 

 

§ 26 

1. Członkostwo  w  Zarządzie  wygasa  na  skutek   śmierci,   długotrwałej    choroby 

uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania. 

 

2. Rada Fundacji może odwołać  Prezesa  Zarządu w każdym czasie. 

 

§ 27 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz'reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

 

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących 

Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. 

 

3. Zarząd w szczególności: 

a)  reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

b)  sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

c)  uchwala program działania oraz plan finansowy Fundacji, 

d)  sporządza roczne sprawozdania finansowe Fundacji wymagane przepisami 

o rachunkowości i roczne sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą 

o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkłada 

je do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podaje sprawozdania do publicznej 

wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji, 

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz realizuje  decyzje darczyńców, 

f) ustala regulamin Biura Fundacji, ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania 

oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji 

i jej zakładów, 

g) pozyskuje środki finansowych na działalność statutową Fundacji, 

h) podejmuje inicjatywę w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji, 

i) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów. 
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§ 28 

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalany  przez 

Zarząd regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji. 

 

§ 29 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym 

obligatoryjnie Prezes Zarządu, łącznie. 

 

§30 

Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala 

Rada Fundacji. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie członka Zarządu z tytułu zatrudnienia 

przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 

3 miesięcy, nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

za rok poprzedni.  

 

 

Rozdział V  

Zmiana statutu Fundacji. 

 

§31 

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji. 

§32 

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 

 

 

Rozdział VI  

Połączenie z inna fundacją 

 

§33 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub stowarzyszeniem dla efektywnego 

realizowania swoich celów.  

2. Połączenie z inna fundacją lub stowarzyszeniem nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku 

mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.  

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyduje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady 

Fundacji. 

 

Rozdział VII 

Likwidacja Fundacji 

 

§34 

1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie 

wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 

§35 

Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która 

wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. W przypadku niemożności podjęcia decyzji przez 
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Zarząd, uchwała o likwidacji może być podjęta w trybie jednomyślnej uchwały Rady 

Fundacji. 

 

§36 

Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany Dyrektorowi Zespołu Szkół Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu na realizację celów zgodnych 

z celem Fundacji. 


