Statut
(tekst jednolity uchwalony 22.04.2015)

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
w Słubicach
I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez
Stanisława Lorenca, Janusza Wiśniewskiego i Krzysztofa Wojciechowskiego, zwanych dalej
"Fundatorami", aktem notarialnym Rep. Nr 4745/2002 oraz 5742/2002, sporządzonym przed
notariuszem Przemysławą Bac, prowadzącą Kancelarię Notarialną z siedzibą w Słubicach,
w dniu 11 października 2002 roku, prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991, Nr 46 roku, poz. 203 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Słubice.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicami.
§3
Fundację powołano do realizacji zamierzonych celów na czas nieokreślony
§4
Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach

II. Cele Fundacji
§5
Celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, edukacyjna, kulturalna i społeczna, w
szczególności w zakresie wspierania Collegium Polonicum oraz rozwijania różnorodnych
form aktywności obywateli, wzmacniania postaw prospołecznych, służąca budowaniu
świadomego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.
§6
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

1. Działalność oświatową, a w szczególności:
a) tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli,
b) współpraca ze szkołami, przedszkolami w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych
2. Działalność naukową, a w szczególności:
a) organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej we współpracy z Collegium
Polonicum,
b) współfinansowanie konferencji naukowych i sympozjów organizowanych przez Collegium
Polonicum,
c) udzielanie stypendiów krajowym i zagranicznym studentom
d) współpracę ze środowiskiem biznesu, nauki i kultury w kraju i za granicą,
e) działanie na rzecz transgranicznych form wymiany naukowej,
f) promowanie i inicjowanie nowatorskich form współpracy w dziedzinie dydaktyki i
organizacji życia akademickiego.
3. Działalność edukacyjną, a w szczególności:
a) organizowanie szkoleń zawodowych, językowych, rozwojowych,
b) tworzenie oferty kształcenia przez całe życie
4. Działalność kulturalną, a w szczególności:
a) promowanie kultury regionu,
b) wspieranie inicjatyw kulturalnych
5. Działalność społeczną, a w szczególności:
a) promocję i organizację wolontariatu,
b) prowadzenie regrantingu w rozumieniu art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie,
c) udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach stypendialnych
6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
7. Działalność w zakresie ochrony środowiska.
8. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zrzeszeniach grupujących organizacje o
charakterze "non profit".
9. Prowadzenie działalności gospodarczej.
III. Majątek i dochody fundacji
§7
1. Początkowy majątek Fundacji stanowi wniesioną przez Fundatorów kwota 2.000
(dwatysiące) złotych stanowiąca fundusz założycielski Fundacji.

2. Realizację celów Fundacji zapewniają fundusz założycielski oraz fundusze i środki
rzeczowe pochodzące z darów i zbiórek oraz spadków i darowizn krajowych i zagranicznych,
dochody z działalności gospodarczej oraz środki pozyskane od innych instytucji i organizacji
(dotacje).
3. Darowizny celowe mogą być wykorzystane do realizacji wyłącznie celów wskazanych
przez darczyńcę.
§8
1. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze
przeznaczone na realizację wskazanych w § 5 i § 6 celu oraz działań Fundacji.
2. Tworzenie odrębnych funduszy jest też możliwe, gdy w inny sposób nie można uwzględnić
życzeń ofiarodawców co do przeznaczenia środków finansowych lub rzeczowych
przekazanych Fundacji.
§9
Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi
fundacjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
IV. Działalność gospodarcza
§ 10
1. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub
przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, bądź przez uczestnictwo w spółkach.
2. Działalność gospodarcza prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po
uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem, także na terenie innych państw.
§ 11
Działalność gospodarcza Fundacji polega na:
1. Wykonywaniu usług na rzecz zleceniodawców zewnętrznych działających w zakresie
celów Fundacji,
2. Sprzedaży usług przyczyniających się do realizacji celów Fundacji,
§ 12
Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona w zakresie następujących kodów PKD:
- dz. 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- dz. 55 Zakwaterowanie;
- dz. 58 Działalność wydawnicza;

- dz. 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- dz. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana;
- dz.68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
- dz. 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
- dz. 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- dz. 72 Badania naukowe i prace rozwojowe;
- dz. 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- dz. 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- podklasa 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery;
- podklasa 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- dz. 78 Działalność związana z zatrudnieniem;
- dz. 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
- dz. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- dz. 85 Edukacja;
- dz. 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
- dz. 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana
z kulturą;
- dz. 94 Działalność organizacji członkowskich.
§ 13
1. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe, w tym także na
nabycie środków trwałych oraz praw niemajątkowych służących realizacji tych celów.
2. Gospodarka finansowa oraz rachunkowość jest prowadzona zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
3. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie
może być mniejsza niż 1000,00 zł (tysiąc).

V. Władze Fundacji
§ 14
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
A. Rada Fundacji
§ 15
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, doradczych i
nadzorczych.
2. Rada Fundacji składa się z 4-7 członków powoływanych do rady na czas trwania kadencji,
która trwa 4 lata.
3. W skład rady wchodzą członkowie stali:
- Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
- Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,
- przedstawiciel Fundatorów.
4. Członkowie stali wchodzą w skład Rady Fundacji z urzędu, po objęciu pełnionych przez
siebie funkcji.
5. Rektor UAM pełni z urzędu funkcję Przewodniczącego Rady.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z ostatnim dniem pełnienia sprawowanej funkcji.
7. Członkowie mogą działać w Radzie przez swoich przedstawicieli na podstawie
odpowiedniego umocowania.
8. Członkowie stali powołują do składu Rady kolejnych członków w ilości od 1 do 4 w
drodze uchwały przyjętej 2/3 głosów obecnych członków.
9. Członkami Rady mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoby prawne działają w
Radzie poprzez ustanowionego przedstawiciela.
10. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
11. Rada działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę.
§ 16
1. Do zadań Rady należą:
- występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

- zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium;
- zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z
własnej inicjatywy,
2. Rada może żądać od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące
działalności finansowej Fundacji.
3. Rada może ustanowić tryb i zasady nadawania wyróżnień, np. odznak, medali, tytułów
honorowych oraz nagród instytucjom oraz osobom zasłużonym dla realizacji celów Fundacji
bądź dla jej działalności.
4. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji.
5. Rada podejmuje decyzję w sprawach wskazanych w § 19, § 22, § 23, § 24 statutu.
B. Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji zostaje powołany przez Fundatorów. Kolejne Zarządy Fundacji
powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Fundator może zostać powołany przez Radę do pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Kadencja w Zarządzie Fundacji trwa 4 lata.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany na to stanowisko przez Radę Fundacji.
6. Czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji wymagają współdziałania dwóch
członków Zarządu w tym Prezesa.
7. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu pracy zarządu zatwierdzonego przez Radę
Fundacji.
8. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
§ 18
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością
Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
1. Kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem.
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
5. Tworzenie i likwidacja zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.
6. Ustalanie zasad, form i trybu zatrudniania oraz wysokości zarobków pracowników
Fundacji.

7. Opracowywanie i uchwalanie po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji wieloletnich i rocznych
planów działania Fundacji.
8. Powoływanie Dyrektora Fundacji.
9. Zarząd może upoważnić Dyrektora Fundacji do dokonywania czynności prawnych w
zakresie zwykłego zarządu.
10. Podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji.
§ 19
Sprawozdanie ze swojej działalności Zarząd przedkłada Radzie Fundacji raz w roku.
§ 20
W wypadku członków Zarządu pozostających z Fundacją w stosunku pracy na stanowisku
członka Zarządu wysokość ich zarobków ustala Rada Fundacji.
§ 21
1. Dyrektor Fundacji pełni czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał
Zarządu.
2. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do
akceptacji Zarządu.

VI. Uchwalenie i zmiana statutu
§ 22
Statut uchwalany jest przez Fundatorów.
§ 23
Decyzję o zmianie statutu w tym również celu działalności podejmuje Rada Fundacji
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym
przynajmniej dwóch stałych członków Rady.
VII. Przepisy końcowe
§ 24
1. Dla urzeczywistnienia celów Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

3. Decyzje o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub
z własnej inicjatywy większością ¾ ważnie oddanych głosów.
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia wszystkich celów, dla których została
powołana lub wobec wyczerpania się jej majątku.
2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Sąd. Likwidatorowi
przysługują uprawnienia Zarządu.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w pełnym składzie na wniosek
Zarządu lub z własnej inicjatywy większością 2/3 głosów członków.
4. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu na rzecz
organizacji pozarządowej działającej w podobnym celu co Fundacja.
§ 26
Fundacja podlega nadzorowi Ministra właściwego do spraw edukacji.
§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem …………...

