
 
Załącznik    
do uchwały nr 04/09/2019  
Rady Fundacji z dnia  30.09.2019 

 
 
 

STATUT 
FUNDACJI COLLEGIUM CIVITAS 

 
 
 
 

  ROZDZIAŁ I 
 POSTANOWIENIA OGOLNE  

  
§ 1.  

Fundacja Collegium Civitas,  zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:   
1) prof. dr hab. Jadwigę Koralewicz – Zębik,  
2) prof. dr hab. Edmunda Wnuk – Lipińskiego,  
3) prof. dr hab. Stanisława Mocka,  
4) Magdalenę Wypych,  

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 08 maja 2014 roku sporządzonym przed notariuszem 
Dorotą Kossewską, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Złotej 11 lok.41, 
repetytorium A 2064/2014.   

 
§ 2.  

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, niniejszego Statutu i innych bezwzględnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

 
§ 3.  

1. Fundacja posiada osobowość prawną.   
2. Fundacja może używać skróconej nazwy „FCC” lub „Fundacja CC”.  
3. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, 

osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji. Decyzje 
w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji.   
  

§ 4.  
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.  
2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  
  
§ 5.  

1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może tworzyć lub uczestniczyć 
w innych podmiotach jako wspólnik lub w inny prawnie dozwolony sposób, o ile taka działalność nie jest 
sprzeczna ze Statutem Fundacji lub celami powołanej Fundacji.   

2. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami o ile takie działanie nie jest sprzeczne ze Statutem Fundacji 
lub celami powołanej Fundacji.  

  
§ 6.  

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.  
  

 



§ 7.  
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.   
    
 

ROZDZIAŁ II  
ZASADY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI  

  
§ 8.  

Osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe, może określić 
przeznaczenie ofiarowanych przez siebie środków.  

   
§ 9.  

Celami Fundacji są:  
1) tworzenie oraz/lub pełnienie funkcji założyciela uczelni wyższych niepublicznych i innych 

jednostek edukacyjnych,  
2) promowanie oraz/lub organizacja lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć 

naukowych, badawczych  i edukacyjnych,  
3) wspieranie uzdolnionej młodzieży i osób dorosłych w zakresie kształcenia i programów 

stypendialnych i  w każdy prawnie dozwolony sposób, 
4) podejmowanie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury i nauki osób niepełnosprawnych,  
5) wspieranie działań służących integrowaniu środowisk studenckich, w tym studentów 

obcokrajowców,  
6) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu absolwentów  szkół wyższych, 

aktywowaniu zawodowemu oraz mających wesprzeć w zatrudnieniu,  
7) upowszechnianie światowych osiągnięć w dziedzinie nauki i kultury,  
8) prowadzenie działań mających na celu wspieranie rozwoju oświaty i szkolnictwa wyższego,  
9) działanie na rzecz wspierania inicjatyw służących wykorzystaniu środków unijnych, zagranicznych 

oraz krajowych przeznaczonych na rozwój nauki, szkolnictwa i aktywizacji zawodowej 
absolwentów uczelni wyższych (tzw. granty lub środki o podobnym charakterze),  

10) wspieranie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz aktywizacji 
ludzi starszych w formie uniwersytetu trzeciego wieku.   

  
§ 10.  

1. Fundacja swoje cele realizuje poprzez:  
1) wdrażanie i prowadzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i 

akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,  
2) rozwój kontaktów pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, badawczych i 

edukacyjnych,  
3) inicjowanie i prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących 

zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, 
politycznych,   

4) współpracę z instytucjami publicznymi i innymi jednostkami edukacyjnymi oraz naukowo - 
badawczymi,  

5) prowadzenie programów informacyjnych służących realizowaniu celów Fundacji,  
6) wdrażanie i prowadzenie programów stypendialnych,  
7) prowadzenie i promocja konkursów i nagród mających na celu realizację celów statutowych 

Fundacji w szczególności poprzez Fundusz im. Roberta Mroziewicza lub inne fundusze,  
8) gromadzenie środków finansowych i materiałowych, a także kształcenie kadr dla realizacji zadań 

statutowych Fundacji,  
9) tworzenie szkół i uczelni wyższych 
10)  wykonywanie funkcji nadzorczych nad utworzonymi szkołami i  uczelniami, 
11) współpracę ze szkołami i innymi uczelniami,  
12) inicjowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów Fundacji twórców, uczonych, 

oraz innych osób, które popierają cele statutowe Fundacji,   



13) włączenie spraw związanych z celami fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów,  
14) organizowanie konferencji, seminariów, konkursów, wystaw i innych imprez, przygotowywanie i 

promocja non-profit publikacji wydawanych drukiem oraz multimedialnych związanych z celami 
Fundacji,  

15) wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji,  
16) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z celami Fundacji,  
17) podejmowanie innych działań służących celom Fundacji.    

2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i 
zagranicznymi fundacjami, podmiotami zrzeszającymi fundacje polskie i zagraniczne, stowarzyszeniami 
oraz innymi podmiotami, których cele są zbieżne lub tożsame z celami Fundacji lub popierającymi cele 
Fundacji. Współpraca odbywa się w sposób oraz formach zgodnych z prawem.     

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez wyodrębnienie jednostek wewnętrznych, w tym 
oddziałów, filii i innych działających na podstawie przepisów szczególnych.   

  
    

ROZDZIAŁ IV 
MAJĄTEK  I  DOCHODY FUNDACJI 

 
§ 12.  

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy 
złotych 0/100), środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie funkcjonowania Fundacji 
oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację. Na cel prowadzenia działalności gospodarczej 
Fundatorzy przeznaczają kwotę 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 0/100) .  

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:  
1) funduszu założycielskiego,  
2) darowizn Fundatorów oraz innych darczyńców,    
3) subwencji, spadków i zapisów,   
4) dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych, aktywów oraz praw majątkowych, w 

szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku 
kapitałowym, o ile w ich posiadaniu będzie Fundacja,  

5) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych oraz innych nieodpłatnych przysporzeń,  
6) odsetek od depozytów bankowych oraz innych odsetek,  
7) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,   
8) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej w celu realizacji celów statutowych Fundacji.   

3. 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 oczywiste, że 
stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W innym przypadku spadek jest odrzucany. Oświadczenie 
w przedmiocie odrzucenia spadku składa Zarząd.  

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  
5. Fundacja może tworzyć fundusze w tym fundusze celowe o ile cele funduszy są tożsame lub zgodne z 

celami statutowymi Fundacji. Decyzje w zakresie powołania lub prowadzenia funduszy podejmuje Zarząd 
Fundacji.   

 
ROZDZIAŁ IV  

ORGANY FUNDACJI  
 

§ 13.  
1. Organami Fundacji są:    

1) Rada Fundacji   
2) Zarząd Fundacji   

2. Zasady działania organów Fundacji, poza sprawami uregulowanymi w Statucie, określają regulaminy tych 
organów zatwierdzone przez Radę Fundacji.  

 



§ 14.  
1. Rada Fundacji, zwana w dalszej części Radą, stanowi organ kontroli wewnętrznej i nadzoru, jest organem 

odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym temu Zarządowi. 
2. Pierwszą Radę Fundacji tworzą trzej Fundatorzy  lub przedstawiciele Fundatorów. Fundatorzy ze swojego 

grona wskażą jednogłośnie jedną osobę, która zostanie członkiem Zarządu.  
3. Jeżeli jest to możliwe, skład osobowy Rady nie ulega zmianie po upływie kadencji Rady, jeżeli jest on 

tożsamy ze składem pierwszej Rady, chyba, że członkowie Rady postanowią inaczej. W takiej sytuacji 
uznaje się, iż członkowie Rady pełnią swoje funkcje w Radzie przez okres kolejnych kadencji. Dopuszcza 
się jednak możliwość powołania obok poprzednio powołanych członków Rady dodatkowych osób do Rady 
przez członków obecnej Rady, jeśli jest to uzasadnione celem lub rozmiarem działalności Fundacji.  

4. Jeżeli powołanie Rady na kolejne kadencje  w składzie tożsamym z pierwszym składem jest niemożliwe 
niezależnie od przyczyny,  pozostali członkowie Rady wskazują osoby nowe, które mogą zostać powołane 
do Rady. W takiej sytuacji głosują wszyscy pozostali członkowie Rady a przy równości głosów decydujący 
jest głos Przewodniczącego Rady, a gdy wybór dotyczy jego osoby decyduje głos Wiceprzewodniczącego 
Rady.    

5. W przypadku niemożliwości powołania Rady, Zarząd Fundacji ma prawo zwrócić się do Sądu celem 
wyznaczenia Kuratora dla Fundacji. W miarę możliwości Kurator dokona wyboru członków Rady z grona 
osób, spełniających wskazane w Statucie wymagania a jednocześnie popierające cele Fundacji lub 
angażujące się w jej działalność w dowolny, prawnie dozwolony sposób.      

6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
kosztów oraz lub wynagrodzenie. 

7. Rada składa się z 2 lub więcej członków, jeżeli decyzją Rady zostanie wybrana większa ilość osób, zgodnie 
z postanowieniem wskazanym w ust 3 lub 4 powyżej.   

8. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:  
1) śmierci członka,  
2) pisemnej rezygnacji,  
3) objęcia funkcji członka Zarządu Fundacji,  
4) odwołania w każdym czasie.  

9. Odwołanie członka Rady może nastąpić jednogłośną uchwałą pozostałych członków Rady.  
 

§ 15.  
1. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.  
2. W imieniu Rady we wszelkich  sprawach należących do kompetencji Rady działa samodzielnie 

Przewodniczący. 
3. Kadencja Rady trwa 4 lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków.  

 
§ 16. 

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.   
2. Do kompetencji Rady należy:  

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, określanie ich wynagrodzenia oraz 
innych świadczeń związanych z pracą w Zarządzie,  

2) dokonywanie zmian Statutu, w tym również zmian dotyczących celów działania  
Fundacji,  

3) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,  
4) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,   
5) ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji,  
6) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,    
7) ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji 

absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.  
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że co innego wynika z treści Statutu.   

 
§ 17.  

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest jedno lub wieloosobowy, w przypadku Zarządu 
wieloosobowego Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady wybiera ze swojego składu Prezesa Zarządu. 



2. Członkowie Zarządu nie mogą:  
1) być członkami Rady ani pozostawać z członkami Rady w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości z tytułu zatrudnienia,  
2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
3. Zarząd ma prawo wybrać ze swojego grona Prezesa Zarządu.   
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków.  
5. Poza jednym członkiem pierwszego Zarządu wyłonionym przez Fundatorów,  Członków Zarządu powołuje 

i odwołuje Rada zwykłą większością głosów.  
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:  

1) śmierci członka,  
2) pisemnej rezygnacji,  
3) objęcia funkcji członka Rady,  
4) odwołania w każdym czasie,  
5) upływu kadencji.  

 
§ 18.  

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.  
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, o ile  Statut nie stanowi inaczej. 
3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone dla kompetencji innych 

organów.  
4. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważnionych jest  w przypadku zarządu jednoosobowego 

jeden lub w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie albo  
pełnomocnik wybrany jednogłośną uchwałą Zarządu. 

 
§ 19. 

1. Zarząd Fundacji składa corocznie do dnia 30 czerwca Radzie sprawozdanie z działalności Fundacji.   
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

  
 

ROZDZIAŁ V  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
§ 20.  

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania celów lub wyczerpania środków podejmuje Rada 
w drodze uchwały podjętej większością co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Równocześnie z 
podjęciem uchwały Rada wyznacza likwidatora.  

2. O wykorzystaniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji decyduje 
Rada przeznaczając je na rzecz podmiotów, których cele są tożsame lub zbieżne z celami Fundacji.  

  
§ 21.  

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 
 
 
 
Jadwiga Koralewicz-Zębik 
 
 
 
 
Paweł Dobrowolski 


