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Statut 

 Fundacji Samorządu  Studentów 

 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  

 

Rozdział I 

Postanowienie ogólne 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego”, zwana 

dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, zwany dalej 

„Uniwersytetem”, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, aktem notarialnym 

sporządzonym przez Notariusza Annę Urniaż w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie przy ulicy 

Dąbrowszczaków 2, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną 

§ 3 

Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 4 

Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn. 

§ 5 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami kraju. 

§ 6 

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.  

§ 7 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.  

§ 8 

Fundacja może ustanowić i przyznawać osobom fizycznym i prawnym odznaki, medale honorowe 

oraz inne nagrody i wyróżnienia.  

Rozdział II 

Cele i formy działalności Fundacji 

§ 9 

Cele fundacji: 

1. pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów Uniwersytetu; 

2. inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury; 
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3. organizowanie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i rozwój naukowych kontaktów 

studentów z innymi środowiskami akademickimi w kraju; 

4. wspieranie działalności turystycznej środowiska akademickiego; 

5. rozwijanie akademickiej bazy sportowej; 

6. promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów Uniwersytetu; 

7. działalność reklamowa; 

8. działania polegające na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej studentów; 

9. wspieranie studentów znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z długotrwałą lub nagłą chorobą 

lub z powodu nieszczęśliwego zdarzenia losowego. 

§ 10 

Fundacja realizuję swoje cele poprzez: 

1. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym; 

2. organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji, sesji naukowych i sympozjów, warsztatów, debat, 

konkursów i imprez naukowych; 

3. dofinansowywanie działalności naukowej studentów poprzez finansowanie prowadzonych przez 

nich badań i eksperymentów naukowych; 

4. propagowanie osiągnięć naukowych Uniwersytetu w kraju i za granicą; 

5. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w kraju i 

za granicą działającymi w zakresie objętym celami fundacji; 

6. fundowanie stypendiów dla wyróżniających się studentów; 

7. propagowanie w społeczeństwie celów Fundacji; 

8. udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji 

związanej z długotrwałą lub nagłą chorobą lub z powodu nieszczęśliwego zdarzenia losowego. 

 

Rozdział III 

Majątek Fundacji 

§ 11 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4 000 PLN wymieniony w akcie notarialnym 

jej ustanowienia, z czego 1 000 PLN jest przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 12 

Dochody Fundacji stanowią: 

1. darowizny, zapisy, spadki, subwencje, dotacje i wszelkiego rodzaju inne przysporzenia majątkowe 

poczynione  na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; 

2. dochody z działalności gospodarczej; 

3. wpływy z kwest i zbiórek organizowanych przez Fundację; 

4. odsetki bankowe; 

5. inne dochody.  
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§ 13 

Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, 

o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 14 

W przypadku powołania 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 spadkowe. 

§ 15 

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. 

§ 16 

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej 

lub łącznej, w wysokości równowartości 5 000 PLN lub 2 000 USD uzyskują, o ile wyrażają 

stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. 

2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. 

 

Rozdział IV 

Organy i organizacja Fundacji 

§ 17 

1. Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, 

2. Zarząd. 

2. Mandat członka organu Fundacji wygasa przed upływem kadencji w przypadku: 

1. utraty statusu studenta z zastrzeżeniem ust.4, 

2. zrzeczenia się mandatu, 

3. odwołania przez Fundatora, 

4. śmierci. 

3. Fundator może odwołać powołanych przez siebie członków Rady Fundacji lub Zarządu w 

szczególności w przypadku: 

1. niezdolności do sprawowania funkcji; 

2. istotnego naruszania postanowień Statutu; 

3. niewypełniania obowiązków członka; 

4. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie powierzonej funkcji; 

5. zaistnienia innych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji. 

4. Kadencja studenta, który otrzymał dyplom ukończenia studiów nie wygasa z powodu utraty statusu 

studenta, jeżeli do czasu wyborów pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. Pełni on swoje obowiązki 

tytułem mandatu funkcyjnego do czasu wyborów. 

Fundator 

§ 18 

Fundatorem jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Fundatora reprezentuje każdorazowo 

Rektor. 

§ 19 

Fundatorowi przysługuje prawo: 

1. dokonywania zmian Statutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; 
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2. powoływania składu Zarządu ze wskazaniem Prezesa; 

3. powoływania składu Rady Fundacji ze wskazaniem na Przewodniczącego; 

4. występowania do organów Fundacji z wnioskami dotyczącymi działania Fundacji; 

5. uczestniczenia  w posiedzeniach Rady Fundacji i Zarządu. 

Rada Fundacji 

§ 20 

1. Rada Fundacji. Zwana dalej „Radą”, jest organem stanowiącym wyznaczającym ogólne kierunki 

działań Fundacji i sprawującym funkcję nadzorczo – kontrolne.  

2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcję społecznie. 

3. Członków Rady w liczbie siedmiu osób, w tym trzech studentów zaproponowanych przez Radę 

Uczelnianą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu, powołuje Fundator. 

§ 21 

Kadencja członka Rady trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 stycznia w roku następującym po roku wyborów 

Rektora. 

§ 22 

Do zakresu kompetencji Rady należy: 

1. wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji; 

2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 

3. decydowanie o sposobie podziału środków na cele Fundacji; 

4. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów i planów działania Fundacji; 

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium; 

6. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji; 

7. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu. 

§ 23 

Na pierwszym posiedzeniu Rady dokonuje ona wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

§ 24 

1. Rada pracuje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego które odbywają się nie 

rzadziej niż dwa razy do roku. 

2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub podczas jego nieobecności - 

Wiceprzewodniczący.  

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z programem posiedzenia następuje w formie 

elektronicznej z potwierdzeniem odbioru w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. 

§ 25 

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz Fundator. 

 

§ 26 

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech członków z 

zastrzeżeniem ust 2.  

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Zarząd 

§ 27 
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1. Zarząd jest organem wykonawczym składającym się z pięciu członków: 

1. czterech wskazanych przez Fundatora, 

2. jednego powołanego przez Fundatora na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu. 

2. Kadencja członka Zarządu trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 stycznia w roku następującym po roku 

wyborów. 

§ 28 

1. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes, którego powołuje Fundator. 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Wiceprezesa i Sekretarza. 

§ 29 

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych oraz za wyniki finansowe 

Fundacji. 

2. Do zadań Zarządu należy: 

1. wnioskowanie o dokonanie zmian Statutu Fundacji, 

2. rozpatrywanie wniosków o skorzystanie z pomocy Fundacji, 

3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

6. ustalenie biura Fundacji, 

7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, występowanie przed Sądami i Trybunałami, 

8. opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów i planów działania Fundacji i 

przedkładanie ich Radzie. 

§ 30 

1. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki społecznie. 

2. Rada może wyrazić zgodę na odpłatne wykonywanie obowiązków przez członków Zarządu z 

wyjątkiem Prezesa. Formę zatrudnienia, warunki zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia ustala 

Prezes. 

§ 31 

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego stanu statutowego.  

§ 32 

Do złożenia oświadczenia woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

Zarządu łączne: Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Sekretarza. 

Rozdział V 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 33 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, w zakresie niezwiązanym z działalnością statutową, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: 

1. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z; 

2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 

47.99.Z; 

3. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z; 

4. Reklama – 73.1-.-; 

5. Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z; 

6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B; 

7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z; 
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8. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z; 

9. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z; 

10. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 

targowiskach – 47.82.Z; 

11. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach  - 47.89.Z; 

12. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z; 

13. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z; 

14. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z; 

15. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z; 

16. Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z; 

17. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 79.90.C; 

18. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – 55.30.Z; 

19. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 

wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z; 

20. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych – 66.19.Z; 

21. Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z; 

22. Działalność pośredników turystycznych - 79.11.B; 

23. Transport drogowy towarów – 49.41.Z; 

24. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99.Z. 

§ 34 

Środki finansowe pozyskane z działalności gospodarczej przeznacza się na cele statutowe i rozwój 

działalności gospodarczej. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu 

§ 35 

Statut Fundacji może być zmieniony w drodze decyzji Fundatora podjętej z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zarządu lub Rady. 

Rozdział VII 

Postanowienie Końcowe 

§ 36 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuję Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu. 

 

Rozdział VIII 

Likwidacja 

§ 37 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania 

się jej środków finansowych i majątku. 
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§ 38 

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuję Fundator na wniosek Zarządu oraz po 

zaciągnięciu opinii Rady. 

2. Likwidatorzy, powołani przez Fundatora, podejmują czynności niezbędne dla zakończenia 

działalności Fundacji, a w szczególności zamykają jej bieżące sprawy, ściągają wierzytelności             

i wypełniają zobowiązania. 

§ 39 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przechodzi na Fundatora, który przeznaczy go na cele związane 

z pomocą materialną na rzecz studentów UWM. 

§ 40 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy  Ustawy o fundacjach z dnia 

6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.). 

 


