
Wersja po korekcie 22 kwietnia 2017 r. 
 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 9.02.1991 r. 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów 

Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego 
w Olsztynie wraz ze zmianami dokonanymi 

uchwałą Nr 1/99 z dnia 14.12.1999 r. 
uchwałą Nr 1 z dnia 1.06.2001 r. 

uchwałą Nr 1 z dnia 25.03.2002 r. 
uchwałą Nr 1 z dnia 03.06.2009 r. 

         uchwałą Nr 2 z dnia 03.12.2010 r. 
uchwałą Nr 6 z dnia 22.04.2017 r. 

 
 
 

 
„FUNDACJA im. M. OCZAPOWSKIEGO” 

 
S T A T U T  

 
Rozdział I. 
 
Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 
 

Fundacja pod nazwą „Fundacja im. M. Oczapowskiego” zwana w treści statutu „Fundacją” 
została ustanowiona przez Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej im. 
M. Oczapowskiego w Olsztynie zwane w treści statutu Stowarzyszeniem, stosownie do 
Uchwały Nr 1 z dnia 14.12.1991 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego.   
 

§ 2. 
 
1.Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz  na podstawie  
   niniejszego statutu. 
2.Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

 
 

§ 3. 
 

1.Fundacja posiada osobowość prawną. 
2.Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy dla szkolnictwa 
wyższego. 
 

§ 4. 
 

1.Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. 
2.Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych. 
3.Fundacja posiada siedzibę w mieście Olsztynie. 
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§ 5. 
 

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 
prowadzić działalności także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Rozdział II. 
 
Cel i zasady działania Fundacji. 
 

§ 6. 
 
Celem Fundacji są: 
 

1/ pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Uniwersytetu    
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwanym w dalszej treści statutu Uniwersytetem,   
     z przeznaczeniem na działalność naukowo-badawczą, dydaktyczno-wychowawczą,  
     kulturalno-sportową oraz wyposażenie materiałowo-techniczne Uniwersytetu; 
2/  upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach naukowych, działalności praktycznej oraz  
     potrzebach Uniwersytetu; 
3/ pomoc dla absolwentów wykorzystujących w działalności gospodarczej osiągnięcia  
    naukowe i praktyczne Uniwersytetu; 
4/ wspieranie rzeczowe i finansowe działalności Stowarzyszenia Absolwentów   
   Uniwersytetu Warmińsko-  Mazurskiego. 

 
§ 7. 

 
Fundacja realizuje swoje cele przez: 
 
1/ prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi   

w tym zakresie przepisami prawa, z której całość zysku netto przeznaczana jest na 
realizację celów statutowych; 

2/ współpracę z władzami Uniwersytetu w zakresie wyboru kierunków i określaniu 
pierwszeństwa w realizacji celów statutowych Fundacji; 

3/ propagowanie dokonań twórczych, naukowych i praktycznych Uniwersytetu oraz 
inspirowanie prac naukowo- badawczych w dziedzinach objętych działalnością 
Uniwersytetu; 

4/ współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami 
państwowymi, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi; 

5/ współdziałanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami 
Fundacji; 

6/ niesienie pomocy rzeczowej absolwentom Uniwersytetu, którzy w swojej działalności 
wykorzystują osiągnięcia nauki i praktyki Uniwersytetu; 

7/ inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych działań mających na celu 
zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji takich jak np.: pokazy, wydawnictwa, 
druki, publikacje. 
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Rozdział III. 
 
Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 8. 
 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Stowarzyszenia w kwocie 10.000.000 zł 
(słownie złotych: dziesięć milionów) według stanu na dzień ustanowienia Fundacji.  
 
 

§ 9. 
 

Dochodami Fundacji są: 
 
1/ wpływy z działalności gospodarczej Fundacji; 
2/ dochody ze zbiórek i imprez publicznych; 
3/ dotacje, subwencje, darowizny i zapisy otrzymane zarówno z terenu Rzeczypospolitej 

Polski jak i zagranicy; 
4/ odsetki bankowe. 
 

§ 10. 
 

1.Działalność Fundacji jest prowadzona na podstawie programów wieloletnich i planów   
   rocznych opracowanych przez Zarząd Fundacji. 
2.Programy wieloletnie zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia. 
3.Na wniosek Rady Fundacji działalność Fundacji podlega rocznej kontroli finansowej przez 
instytucję lub osobę zajmującą się badaniem bilansów i sprawozdań finansowych w terminach  
zgodnych z Ustawą o rachunkowości. 
4.Wyboru instytucji lub osoby zajmującej się badaniem bilansów i sprawozdań finansowych   
   dokonuje Rada Fundacji z minimum trzech ofert przedłożonych  przez Zarząd Fundacji. 
 
 

§ 11. 
 

Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie  za wiedzą Rady zlecić przeprowadzenie 
kontroli całokształtu działalności Fundacji.   
    
 
 
Rozdział IV. 
 
Organy Fundacji. 
 

§ 12. 
 
Organami Fundacji są: 
1/ Rada Fundacji; 
2/ Zarząd. 
 
 



 4 

§ 13. 
 

1. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie do 7, których powołuje i odwołuje 
Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Członkiem Rady może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, która działa 
wówczas za pośrednictwem przedstawiciela. 

3. Przewodniczącego Rady Fundacji oraz jego Zastępców wybierają spośród siebie 
członkowie Rady Fundacji. 

4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. 
5. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 4 lata. 
6. Członkowie Rady Fundacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być 

odwołani przed upływem kadencji. 
 

§ 14. 
 

Rada Fundacji jest upoważniona w szczególności do: 
 
1/ przyjmowania okresowych sprawozdań Zarządu z działalności merytoryczno-finansowej 

Fundacji, a w szczególności badania rocznych sprawozdań finansowych; 
2/ inicjowania kierunków działalności, o których mowa w rozdziale II; 
3/ opiniowanie programów wieloletnich i zatwierdzania rocznych planów działalności 

Fundacji; 
4/ wyrażania opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji; 
5/ wyrażania corocznej opinii o realizacji celów  statutowych Fundacji; 
6/ uchwalania regulaminu Rady i Zarządu; 
7/ propagowania celów, dla których Fundacja powstała; 
8/ nadzoru i kontroli Zarządu Fundacji; 
9/ uchwalania wielkości środków pochodzących z dochodu działalności gospodarczej z prze-

znaczeniem na prowadzenie tej działalności. 
 

§ 15. 
 

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Prezesa Stowarzyszenia bądź  na wniosek Prezesa Zarządu 
Fundacji. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy 
w roku kalendarzowym. 

3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na jej 
posiedzeniu przy jednoczesnej obecności nie mniejszej niż 4 członków Rady, w 
głosowaniu jawnym w obecności Przewodniczącego Rady lub członka Rady Fundacji 
upoważnionego przez niego do prowadzenia posiedzenia. 

4. Oświadczenia woli w imieniu Rady Fundacji wyraża Przewodniczący Rady Fundacji 
bądź dwaj upoważnieni przez niego Członkowie Rady Fundacji. 

 
§ 16. 

 
1. Zarząd liczy do 5 członków, nie mniej niż trzech, w tym Prezesa i do 2 Wiceprezesów, 

których powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
2. Prezesa Zarządu wyłania się w drodze konkursu. Zasady konkursu określa Rada 

Fundacji. 
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3. Prezes i Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społeczne bądź są zatrudnieni w 
Fundacji. 

4. Prezes Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Zarządu, ustanawia 
pełnomocników Zarządu do dokonywania określonych czynności, a w przypadku 
głosowania na posiedzeniu Zarządu w razie równej ilości głosów „za” i „przeciw” 
decyduje jego głos. 

5. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku Prezesa Zarządu Fundacji 
określa regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji. 

6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie 
zarządu łącznie, chyba  że regulamin stanowi  inaczej. 

 
§ 17. 

 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów, jej wyniki 

społeczne oraz finansowo-gospodarcze, a także: 
1/  reprezentuje Fundację na zewnątrz; 
2/ tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki Fundacji  
     w kraju i za granicą określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, 
     zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje, w formie regulaminów 
     po  zatwierdzeniu przez Radę Fundacji kierując się postanowieniami statutu; 
3/ dysponuje środkami Fundacji. 

2. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę 
Fundacji. 

3. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji oraz Ministrowi odpowiedniemu dla szkolnictwa 
wyższego  roczne sprawozdania ze swej działalności za ubiegły rok kalendarzowy w 
terminie do 31 marca. 
Sprawozdanie winno być udostępnione do publicznej wiadomości.  
 

§ 18. 
 

1. Zarząd powinien odbywać posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące. 
2. Posiedzenia  Zarządu są protokołowane w księdze protokołów. 
3. Uchwalenie regulaminów, o których mowa w &17 ust.1 pkt.2 wymaga obecności  

co najmniej połowy składu liczbowego Zarządu. 
 
Rozdział V. 
 
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację oraz gospodarki 
finansowej  
i ewidencji księgowej tej działalności. 
 

§ 19. 
 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
działalność gospodarczą na rachunek własny i w pośrednictwie w zakresie: 
 
- 68.31.Z  - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych; 
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- 58.11.Z - Wydawanie książek; 
- 58.14.Z  - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację. 
- 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
- 85.53.Z - Pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu  
- 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne 
- 81.21.Z  - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

 
§ 20. 

 
Rada Fundacji może z majątku i dochodów Fundacji przeznaczyć środki na prowadzenie 
działalności gospodarczej z: 
1/ funduszu zapasowego. 
2/ odsetek bankowych od funduszu zapasowego, 
3/ darowizn, spadków i zapomóg, jeżeli darczyńca lub spadkodawca nie postanowił inaczej,  
4/ środków uzyskanych z dochodu działalności gospodarczej w wielkości corocznie 
   określanej przez Radę Fundacji w trybie § 14 ust 9. 
 

§ 21. 
 

1. Działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego 
bezpośrednio przez Fundację bądź przez wyodrębnione uchwałą Zarządu 
przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne jednostki. 

2. Kierownika jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą powołuje 
i odwołuje Zarząd Fundacji. 

3. Kierownik jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą jest kierownikiem 
zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. 

4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego. Oświadczenia woli w 
tym zakresie składają dwaj członkowie Zarządu, po uzyskaniu pisemnej zgody Rady 
Fundacji. 

5. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi 
Fundacji.  
 

§ 22. 
 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad 
określonych obowiązującymi przepisami.  

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na 
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności 
gospodarczej Fundacji określa Zarząd. 
Fundacja opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników i składki z tytułu ubezpieczeń 
społecznych według zasad przewidzianych dla pracowników jednostek gospodarki 
nieuspołecznionej. 

3. Zasady wynagradzania i nagradzania członków Zarządu Fundacji zatrudnionych  
w Fundacji ustala Rada Fundacji. 

4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji 
podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla jednostek 
gospodarki nieuspołecznionej. 

5. Dochody uzyskane ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych działalności 
gospodarczej powiększają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. 
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6.  Działalność gospodarcza Fundacji jest opodatkowana według zasad obowiązujących 
osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

7. Wydatki w walutach obcych, ponoszone za granicą i w kraju są finansowane  
z zagranicznych środków płatniczych Fundacji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Fundacja z tytułu eksportu korzysta z odpisów dewizowych, których wysokość jest 
określana obowiązującymi przepisami.  

 
Rozdział VI. 
 
Łączenie Fundacji, zmiana celu lub statutu Fundacji. 
 

§ 23. 
 

1. Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach 
określonych umową obu fundacji. 

2. W imieniu Fundacji umowę zawierają dwaj członkowie Zarządu po uzyskaniu 
pisemnej zgody Rady Fundacji. 

 
 

§ 24. 
 

Zmiana celu lub statutu może być dokonana przez Stowarzyszenie po wysłuchaniu opinii 
Rady Fundacji z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach. 
 
Rozdział VII. 
 
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji. 
 

§ 25. 
 

1. Decyzję o rozwiązywaniu i likwidacji Fundacji podejmuje Stowarzyszenie po 
wysłuchaniu Rady Fundacji z zachowaniem warunków przewidzianych w ustawie  
o fundacjach. 

2. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Stowarzyszenie. 
3. Stowarzyszenie powołuje na wniosek likwidatora osoby przygotowujące operacje 

likwidacyjne. 
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia, ale i ciążą na nim obowiązki Zarządu 

Fundacji.  
5. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na 

Fundacji przekazuje się na rzecz Stowarzyszenia, a w przypadku ustania bytu 
Stowarzyszenia  na rzecz Uniwersytetu. 
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Rozdział VIII. 
 
Postanowienia końcowe. 
 

§ 26. 
 

1. Fundacja może przyznać nagrody i wyróżnienia honorowe osobom fizycznym  
i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji może występować z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Fundacji 
do senatu Uniwersytetu o przyznanie odznaki honorowej Uniwersytetu. 

 
§ 27. 

 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd rejestrowy.  
 
 
 
 


