STATUT
Fundacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie" zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym w dniu
8 września 2006 r. Repertorium: A. 11021/2006 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul.
Grabowskiego 5/1, przez prof. zw. dr hab. Janusza Żmiję zwanego dalej Fundatorem,
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (jedn. tekst: Dz. U. z
1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.), oraz niniejszego Statutu.
§2
Organem nadzoru ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swoich zadań statutowych Fundacja może prowadzić
działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
§5
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznać je, wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6

Fundacja została powołana w celach:
a) wspierania inicjatyw podnoszących poziom oświaty i agrokultury na wsi,

b) udzielania wsparcia finansowego studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie,
c) inicjowania i wspierania działań zmierzających do podnoszenia poziomu rozwoju
intelektualnego młodzieży pochodzącej ze wsi i z małych ośrodków miejskich.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, sympozjów i wykładów związanych z
rozwojem oświaty i agrokultury na wsi,
b) finansowanie wydatków związanych z nabywaniem książek, fachowej prasy, pomocy
szkolnych i programów komputerowych oraz aparatury do badań naukowych i dydaktyki,
c) pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w § 6,
d) dofinansowywanie i finansowanie stypendiów,
e) pokrywanie kosztów związanych z praktykami wakacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.
§8
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i
prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.
§9

Na realizację celów statutowych Fundacji, Fundator przeznacza środki majątkowe w kwocie
1000,00 zł. (słownie jeden tysiąc), wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia.
§ 10
Majątek Fundacji może być powiększony o:
a) wpłaty Fundatora oraz innych osób fizycznych i prawnych,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) subwencje osób prawnych,
d) dochody ze zbiórek publicznych - w tym ze sprzedaży „cegiełek stypendialnych"
Fundacji,
e) dochody z majątku Fundacji,
f) dochody z imprez publicznych,
g) dochody z innych źródeł.
§11
1. Fundacja przeznacza cały dochód na działalność, o której mowa w § 6 i 7 statutu.
2 Dochody z dotacji, darowizn spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich

celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Złożenie takiego oświadczenia wymaga uprzedniej uchwały Zarządu podjętej jednogłośnie.
§13
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji
jednorazowej lub łącznej o wartości co najmniej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) lub
równowartość tej kwoty w innych walutach, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji i zostają
wpisani do Księgi Honorowych Sponsorów Fundacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, o ile wyrażą na to zgodę.
§14
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
IV.

ORGANY 1 ORGANIZACJA FUNDACJI
§15

1.
a)
b)
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Organami Fundacji są:
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji,
Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, decyzje i uchwały organów Fundacji są podejmowane w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
Osoba powołana w skład organu Fundacji może złożyć rezygnację z powierzonej
funkcji.
Rezygnacja członka Rady Fundacji wymaga przyjęcia przez Przewodniczącego Rady.
Rezygnacja członka Zarządu Fundacji wymaga przyjęcia przez Radę Fundacji.
§16

1. Rada Fundacji liczy pięć osób.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi z urzędu, na czas kadencji, Rektor Uniwersytetu Rolniczego.
im. Hugona Kołatają w Krakowie jako Przewodniczący Rady, który powołuje

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków Rady.
3. Członkowie Rady są powoływani na czas określony, odpowiadający okresowi kadencji
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
4. Przewodniczący może w każdym czasie wprowadzić zmiany w składzie osobowym Rady lub
podziale funkcji, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia właściwego wykonywania jej zadań
statutowych.
5. Wiceprzewodniczący Rady jest uprawniony do zastępowania Przewodniczącego Rady
we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, Fundacja pokrywa koszty
ich działalności.
§17
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
− pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
− być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
− otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów
w wysokości wyższej, niż określona w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz, U. Nr 26 poz.306
z późn. zm.).
3. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
a) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
b) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
c) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) opiniowanie i zatwierdzanie regulaminów przydzielania stypendiów i zapomóg,
f) przyznawanie wyróżnień o których mowa w §7 i 16 Statutu,
g) inicjowanie nowych form działania Fundacji,
h) wprowadzanie zmian w statucie Fundacji.
4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane w ramach kompetencji określonych w ustępie
poprzedzającym zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
4 członków Rady Fundacji.
§ 18
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. W miarę potrzeby, do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane
osoby z głosem doradczym, a także przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania
wyjaśnień.

§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez
Radę Fundacji.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. Rada Fundacji w każdym czasie może
odwołać cały Zarząd lub poszczególnych członków i powołać w ich miejsce nowych,
kierując się oceną efektywności ich działania.
3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Powołując Zarząd, Rada Fundacji
określa funkcje pełnione przez poszczególnych członków.
4. Pracą Zarządu kieruje Prezes.
§20
Zarząd Fundacji:
a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd jej majątkiem,
e) podejmuje działania promujące cele Fundacji dla pozyskiwania środków finansowych i
rzeczowych,
f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
§21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub
Wiceprezes.
2. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, wymagana jest zgoda Rady Fundacji
wyrażona w formie uchwały.
§22
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.
§23
1. Pełnienie funkcji w Zarządzie jest nieodpłatne.
2. Rada Fundacji może wyrazić zgodę na zatrudnienie osoby spoza Zarządu, jeśli wynika to
z konieczności zapewnienia fachowej obsługi Fundacji. Rada Fundacji może przyznać
członkom Zarządu nagrody.
§23 1
Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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",
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
V.

ZMIANA STATUTU
§24

Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji, większością 3/5 składu
statutowego.
Przed wprowadzeniem zmiany zapisów określających cele Fundacji, Rada powinna
uzyskać pozytywną opinię Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 25

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.
§26
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, na jednomyślny wniosek Zarządu
§27
1. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji chyba, że Rada Fundacji w decyzji o
likwidacji ustanowi likwidatorami inne osoby.
2. Do obowiązków likwidatora należy powiadomienie ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego oraz sądu rejestrowego o likwidacji Fundacji, wyegzekwowanie
wszystkich należności Fundacji, oraz zapłacenie wszystkich zobowiązań, a po dokonaniu tych
czynności przekazanie pozostałego majątku na rzecz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, na zwiększenie funduszu pomocy materialnej dla studentów.

§28
Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego corocznie, do dnia 31
marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, oraz udostępnia je do wiadomości
publicznej.
§29
Niniejszy Statut, ustalony przez Fundatora w dniu 8 września 2006 r., wchodzi w życie z dniem
zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
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