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STATUT FUNDACJI 

Akademia Biologii i Ochrony Środowiska 

 

Misją Fundacji Akademia Biologii i Ochrony Środowiska jest rozwój wiedzy przyrodniczej w 

społeczeostwie oraz wspieranie badao naukowych z uwzględnieniem potrzeb 

gospodarki. 

 

ROZDZIAŁ I – Przepisy Ogólne 

§ 1 

Fundacja Akademia Biologii i Ochrony Środowiska zwana w treści Statutu Fundacją, 

ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Toruniu w dniu 11 czerwca 2015 roku 

w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac Mariana Rapackiego nr 2, przed notariuszem 

Krystianem Buszmanem, Repertorium A numer: 2739/2015 

przez: 

- Wiesława Kozaka 

- Marię Stankiewicz 

- Justynę Rogalską 

- Edmunda Kartanasa 

 

zwanymi dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. 

(Dz. U. Nr 44, poz. 203 z 1991 roku ze zm.) o fundacjach i niniejszego Statutu, który może 

ulec modyfikacji w wyniku uchwały Rady Fundacji. 
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§ 2 

Fundacja posiada osobowośd prawną a jej siedzibą jest Toruo. 

 

§ 3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Fundacja może używad wyróżniającego ją znaku 

graficznego - logo. 

4. Fundacja może posługiwad się skrótem nazwy Akademia BiOŚ. 

 

§ 4 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

ROZDZIAŁ II – Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i wspierania Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aktywnośd w kierunku 

podniesienia wiedzy przyrodniczej i z zakresu ochrony środowiska w społeczeostwie, 

zwłaszcza młodzieży szkolnej, jak również obejmuje zadania w zakresie: 

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
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2. Ekologii i ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

3. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w praktyce gospodarczej. 

4. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

6. Ochrony i promocji zdrowia. 

7. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeostwami. 

8. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych. 

9. Promocji i organizacji wolontariatu. 

10. Działalności charytatywnej. 

11. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

12. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

13. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

14. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

15. Wypoczynku dzieci i młodzieży. 

16. Turystyki i krajoznawstwa. 

17. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

18. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

19. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

20. Ratownictwa i ochrony ludności. 

21. Pomocy Polonii i Polakom za granicą. 

22. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

 

§ 6 

Cele statutowe Fundacja realizuje przez: 

1. Działania pro-edukacyjne na rzecz młodzieży. 
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2. Promocję nauk przyrodniczych i działao z zakresu ochrony środowiska wśród 

społeczeostwa. 

3. Wspieranie rozwoju i podnoszenie aktywności i kompetencji studentów, doktorantów 

oraz młodej kadry naukowej 

4. Pomoc w rozwijaniu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku. 

5. Wspieranie współpracy z sektorem przedsiębiorczości, przemysłu oraz pracodawcami; 

pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczo-

innowacyjnych, wykonywanie ekspertyz na zlecenie. 

6. Promocja współpracy i partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, administracją 

publiczną i biznesem. 

7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi i 

dydaktycznymi. 

8. Działania, których celem jest podnoszenie poziomu badao naukowych i zajęd 

dydaktycznych na Wydziale BiOŚ. 

9. Wspieranie pracowników W BiOŚ w pozyskiwaniu funduszy na cele dydaktyczne i 

naukowe. 

10. Aktywizację społeczną i zawodową absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

11. Wspieranie pracowników naukowych w zakresie aktywności publikacyjnej. 

12. Wspieranie działao na Wydziale BiOŚ w zakresie budowania relacji z interesariuszami. 

 

§ 7 

Cele Fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierad działalnośd innych osób 

prawnych i fizycznych, których działalnośd jest zbieżna 

z celami statutowymi Fundacji. 
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§8 

 

Majątek i dochody Fundacji: 

Majątek Fundacji stanowi: 

1. Kapitał założycielski Fundacji w wysokości 2500 zł, w tym 1000 zł przeznaczone na 

prowadzenie działalności gospodarczej, pochodzący z wpłat zadeklarowanych przez jej 

założycieli. 

2. Środki finansowe, prawa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, 

a w szczególności: darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju 

przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby 

fizyczne i prawne. Ofiarodawca może określid konkretny cel w ramach działalności 

statutowej Fundacji. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów 

mogą byd użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili 

inaczej. 

3. Dochody z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

4. Dochody ze zbiórek oraz imprez organizowanych przez Fundację. 

5. Środki pozyskane w ramach finansowania projektów celowych. 

6. Odsetki bankowe. 

7. Inne wpływy i dochody 

8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

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

oświadczenia jest pewne, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§9 

1. Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczone w całości na realizację celów 

statutowych Fundacji. 
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2. Fundacja może prowadzid działalnośd gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Fundacja prowadzi działalnośd gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

4. Zakres działalności gospodarczej obejmuje: 

a) Działalnośd wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 

b) Działalnośd organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z); 

c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

d) Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 

e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); 

f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

(72.19.Z); 

g) Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

nieklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 

h) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z). 

5. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego 

realizowane jest z uwzględnieniem rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności 

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych 

działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

6. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

7. Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności Fundacji przeznaczana jest wyłącznie na 

działalnośd pożytku publicznego. 

8. Do realizacji swoich działao Fundacja może zatrudniad pracowników oraz korzystad z 

odpowiadających świadczeniu pracy świadczeo wolontariuszy. 

 

§10 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działao polegających na: 

http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc
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1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązao majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, 

z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają 

w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieostwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane 

dalej „osobami bliskimi”. 

2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 

Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub 

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

trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadao 

statutowych Fundacji. 

4. Zakupie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady 

Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

 

ROZDZIAŁ III – Organy Fundacji 

 

§ 11 

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. Nie można byd jednocześnie 

członkiem więcej niż jednego organu Fundacji. 

 

§ 12 
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Rada Fundacji 

1. W skład Rady Fundacji wchodzi Dziekan WBiOŚ oraz od 3 do 10 członków powoływanych 

przez Radę Wydziału BIOŚ z inicjatywy Dziekana WBiOŚ. Pierwszą Radę Fundacji tworzą 

Fundatorzy. 

2. Dziekan WBiOŚ jest Przewodniczącym Rady Fundacji i kieruje pracami Rady. 

Wiceprzewodniczący jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji po jej wyborze 

i pełni funkcje Przewodniczącego w sytuacji jego nieobecności. 

3. Kandydat na członka Rady Fundacji musi uzyskad poparcie większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Wydziału BiOŚ. 

4. Każdy członek Rady Fundacji może złożyd rezygnację z pełnionej funkcji. 

5. Radę Fundacji tworzą osoby fizyczne lub prawne, których działalnośd lub praca zawodowa 

jest zbieżna z interesami Fundacji, sponsorzy lub ich przedstawiciele oraz twórcy skupieni 

wokół idei Fundacji, pod warunkiem, że złożą oświadczenia o zamiarze wzięcia udziału w 

pracach Rady. 

6. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 4 lata i zaczyna się 3 miesiące po rozpoczęciu 

kadencji władz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Kadencja członków Rady Fundacji 

powoływanych w trakcie kadencji władz Wydziału trwa do kooca kadencji tych władz. 

Maksymalny czas członkostwa w Radzie Fundacji to okres 2 kadencji czyli 8 lat. 

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

8. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

- uchwalanie wieloletnich i rocznych planów i programów działalności Fundacji, 

- nadzorowanie Zarządu Fundacji i wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez 

Zarząd Fundacji, 

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 

- ustalanie wytycznych dla Zarządu Fundacji w zakresie wielkości zatrudnienia i zasad 

wynagradzania pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na 

podstawie umów cywilno- prawnych, 



9 

 

- opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdao z działalności i finansowych 

przygotowanych przez Zarząd Fundacji, 

- podejmowanie uchwał w sprawach przekazanych do decyzji Rady Fundacji, 

- podejmowanie decyzji o tworzeniu lub przystępowaniu do innych organizacji krajowych i 

zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

- uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, 

- podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, 

- kontrola działalności Zarządu, zwłaszcza sprawdzanie zgodności podejmowanych działao z 

celami Fundacji, 

12. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z 

działalnością Zarządu Fundacji 

13. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym. 

14.Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu Fundacji. 

15. W posiedzeniu Rady Fundacji bierze udział Prezes Zarządu lub członek Zarządu przez 

niego upoważniony. Ich udział w posiedzeniu ma charakter doradczy. Prezes Zarządu jest 

powiadamiany o posiedzeniu Rady Fundacji (miejsce, data, godzina) drogą elektroniczną 

(na wskazany adres) nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W ważnych 

przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może ten termin skrócid. Po zawiadomieniu, 

Prezes Zarządu bierze udział w posiedzeniu lub upoważnia do tego innego członka 

Zarządu. 

16. Członkowie Rady są powiadamiani o posiedzeniu Rady Fundacji (miejsce, data, godzina) 

drogą elektroniczną (na wskazany adres) nie później niż 7 dni przed planowanym 

posiedzeniem. W ważnych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócid. 

17. Wszystkie ważne decyzje podjęte na posiedzeniu Rada Fundacji definiuje w postaci 

uchwał. Podlegają one głosowaniu. 



10 

 

18. W szczególnych przypadkach uchwały Rady Fundacji mogą byd podejmowane bez 

zwoływania posiedzenia, w drodze głosowania przez pocztę e-mail na adres wskazany 

przez członka Rady Fundacji lub członka Zarządu Fundacji lub poprzez złożenie podpisów 

pod treścią uchwały Rady. Uchwała jest ważna tylko wtedy, kiedy wszyscy członkowie 

Rady Fundacji znali jej treśd w momencie ogłoszenia głosowania. 

19. Głosowanie przez Radę Fundacji jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach 

oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu Fundacji oraz w razie konieczności o 

pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Poza tym należy zarządzid tajne głosowanie na 

żądanie chodby jednej z osób uprawnionych do głosowania. 

20. Z każdego posiedzenia Rady Fundacji przygotowywany jest protokół podpisywany przez 

Przewodniczącego a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady 

Fundacji. 

21. Członkowie Rady: 

- nie mogą byd członkami Zarządu ani pozostawad z nimi w stosunku pokrewieostwa, 

powinowactwa, związku małżeoskim lub we wspólnym pożyciu; 

- nie mogą byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

- mogą otrzymad z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

rok poprzedni. 

 

§ 13 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa i Sekretarza, powoływanych przez Radę 

Fundacji. 
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2. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji spośród osób niebędących członkami Rady 

Fundacji – na okres 5 lat, z możliwością wcześniejszego odwołania całego Zarządu lub 

jego poszczególnych członków. Funkcje członków Zarządu (w tym Prezesa i Sekretarza) 

przyznawane są w drodze uchwały Rady Fundacji. Pierwszy Zarząd Fundacji jest 

powoływany przez Fundatorów stanowiących pierwszą Radę Fundacji. Członek Zarządu 

Fundacji może złożyd pisemną rezygnację, którą kieruje do Przewodniczącego Rady 

Fundacji. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek utraty praw obywatelskich w wyniku 

wyroku sądowego za umyślnie popełnione przestępstwo. 

3. Dwóch członków Zarządu działających razem jest upoważnionych do reprezentowania 

Fundacji i zaciągania w jej imieniu zobowiązao. 

4. Zakres uprawnieo oraz regulamin pracy Zarządu Fundacji określa i zatwierdza Rada 

Fundacji. 

5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierad wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji. 

6. Zakres działania Zarządu Fundacji 

- podejmowanie i kierowanie działaniami statutowymi Fundacji, 

- sporządzanie planów pracy, 

-wykonywanie uchwał Rady Fundacji, 

-reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

-zarządzanie majątkiem Fundacji, sporządzanie planów budżetu 

-przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji, 

-ustalanie wielkości zatrudnienia w porozumieniu z Radą Fundacji, zatrudnianie pracowników, 

-ustalanie w ramach wytycznych przyjętych przez Radę Fundacji zasad wynagradzania dla 

pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów 

cywilno-prawnych. 

-przygotowywanie rocznych sprawozdao z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdao 

finansowych Fundacji za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do 31 marca roku 

następnego. 
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-składanie wniosków do Rady Fundacji o wprowadzenie zmian w statucie, 

-występowanie w wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie połączenia z inną Fundacją 

-występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia 

jej majątku 

7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes informując o tym wszystkich członków 

Zarządu pocztą elektroniczną na co najmniej 5 dni przez planowanym posiedzeniem. 

Prezes jest przewodniczącym posiedzeo Zarządu Fundacji. 

8. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

aktualnej liczby członków organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego obrad. 

9. Członkiem Zarządu nie może byd osoba będąca członkiem Rady Fundacji. Członkowie 

Zarządu Fundacji nie mogą byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 14 

Postanowienia koocowe 

 

1. Decyzje i uchwały Rady Fundacji, Zarządu Fundacji zapadają większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

2. Zmiana statutu Fundacji może nastąpid w drodze uchwały Rady Fundacji, powziętej w 

jawnym głosowaniu większością 2/3 głosów przy obecności dwóch trzecich członków 

Rady. 

3. Z ważnych przyczyn Rada Wydziału BiOŚ na wniosek Przewodniczącego Rady Wydziału 

BiOŚ lub Przewodniczącego Rady Fundacji może odwoład członka Rady Fundacji przed 

upływem kadencji. 

4. Fundacja może tworzyd lub przystępowad do innych organizacji krajowych i 

zagranicznych. 
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5. Fundacja może połączyd się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

6. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpid, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa dotyczące Fundacji. 

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

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

9. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 

ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalnośd odpowiada celom Fundacji, 

wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji 

10. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta 

Torunia. 


