Statut
Fundacji na rzecz studentów i absolwentów Akademii Morskiej w
Gdyni
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacji na rzecz studentów i absolwentów Akademii Morskiej w
Gdyni” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Akademię Morską w Gdyni zwaną dalej
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed asesora notarialnego Annę Kużelewską
-zastępcę notariusza Hanny Warońskiej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209 dnia 09
kwietnia 2013 Repertorium A 2999/2013 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego
Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej: „Fundacja AMG”
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
§5
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§6
Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§7
1. Celami Fundacji są:
1)
2)
3)
4)

Propagowanie postaw obywatelskich i życia społecznego;
Działanie na rzecz Akademii;
Propagowanie i promowanie Akademii;
Pomoc w rozwoju naukowym i dydaktycznym pracowników i studentów Akademii;
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5)
6)
7)
8)
9)

Promowanie osiągnięć studentów, absolwentów i pracowników Akademii;
Krzewienie tradycji Akademii;
Kreowanie korzystnego obrazu Akademii;
Przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju Akademii;
Utrzymanie i poszerzanie kontaktów absolwentów z macierzystymi Wydziałami przez
wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych i naukowych,
o potrzebie kształcenia podyplomowego określonej specjalności a także o tworzeniu
nowych kierunków studiów i specjalności;

10) Kształtowanie etyki zawodowej i pielęgnowanie tradycji zawodów, do których
przygotowuje Akademia;
11) Pobudzanie działalności społecznej studentów, absolwentów i pracowników
Akademii;
12) Realizacja przedsięwzięć naukowych i oświatowo-wychowawczych;
13) Utrzymywanie i pogłębianie więzi koleżeńskich członków Fundacji;
14) Wspieranie samorządności studenckiej na obszarze miasta Gdyni, regionu Pomorza i
Rzeczpospolitej Polskiej,
15) Podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowowychowawczych, kultury fizycznej i sportu studentów, absolwentów oraz
pracowników uczelni wyższych,
16) Promowanie w kraju osiągnięć studentów, absolwentów i pracowników uczelni
wyższych,
17) Inspirowanie aktywnego udziału środowiska akademickiego w życiu społecznym,
18) Tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży, a w
szczególności współorganizowanie ruchu naukowego, organizowanie działalności
kulturalnej oraz popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej,
19) Prowadzenie wśród uczniów szkół średnich proorientacji zawodowej oraz akcji
adaptacyjnej dla absolwentów szkół średnich,
20) Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej,
21) Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, organizowanie i popieranie
ruchu dziennikarskiego,
22) Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży,
23) Poszukiwanie i szkolenie młodych liderów,
24) Umożliwienie zdobycia doświadczeń zawodowych,
25) Szerzenie informacji dotyczącej rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk
studenckich w kraju i za granicą.
§8
Cele, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
b) targów, imprez i konkursów w kraju
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c) działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie aktywności społecznej,
2) wspieranie wymiany zagranicznej studentów i organizowanie praktyk w kraju i za
granicą,
3) współpracę z instytucjami państwowymi, uczelniami wyższymi, samorządami
studenckimi oraz innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w
zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji,
4) obozy młodzieżowe i studenckie,
5) spotkania, seminaria, debaty, prezentacje i wystawy,
6) festiwale i koncerty,
7) koła dyskusyjne,
8) imprezy turystyczne i sportowe,
9) akcje mające na celu propagowanie kreatywności, inicjatyw młodzieżowych i
aktywności zawodowej, działalności charytatywnej i prospołecznej,
11) akcje wspierające rozwój naukowy.
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.

§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 10
Fundacja współdziała z Akademią Morską w Gdyni oraz samorządem studenckim Akademii
Morskiej w Gdyni, powołanymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 20.000 (słownie: dwadzieścia
tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
czasie jej działania.
2. Z Funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest
kwota 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13

3

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) Darowizn, spadków, zapisów,
b) Dotacji i subwencji osób prawnych,
c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e) Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 14
W przypadku powołania Fundacji 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
Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji
jednorazowej w łącznej w wysokości co najmniej 10 000 (pięć tysięcy) PLN, lub, gdy chodzi
o osoby zagraniczne w wysokości co najmniej 2 000 Euro, uzyskują, o ile wyrażą takie
życzenie, tytuł Sponsora Fundacji, nadany przez Zarząd.
§ 16
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 17
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
§ 18
1. W skład Rady Fundacji wchodzi od sześciu do dwunastu członków powoływanych przez
rektora Akademii Morskiej w Gdyni na wniosek uczelnianego organu samorządu
studenckiego Akademii Morskiej w Gdyni
2. Kadencja Rady Fundacji wynosi cztery lata od dnia powołania co najmniej sześciu
członków Rady nowej kadencji.
§ 19
W przypadku niepowołania Rady nowej kadencji, kadencja dotychczasowej Rady trwa do
czasu rozpoczęcia kadencji nowej Rady.
§ 20
Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.
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§ 21
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Rada może spośród członków Rady, na wniosek Przewodniczącego, wybrać
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
§22
1. Mandat członka Rady powołanego na podstawie § 18 ust. 1 lit. b) wygasa z chwilą:
a) upływu kadencji,
b) rezygnacji
c) odwołania przez rektora na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego,
z tym, że uchwała w sprawie złożenia wniosku podejmowana jest większością 2/3
regulaminowego składu
d) śmierci.
2. W przypadku gdy Rada liczy poniżej dwunastu członków można powołać do Rady nową
osobę. Mandat tej osoby wygasa wraz z końcem kadencji Rady.
§ 23
Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 24
W posiedzeniach Rady musi, na żądanie Przewodniczącego, uczestniczyć przedstawiciel
Zarządu Fundacji oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
§ 25
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
aktualnej liczby członków Rady, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 26
1. Do Rady należy:
a) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
b) Powoływanie Prezesa oraz na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu i
odwoływanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu bezwzględną większością
głosów aktualnego stanu Rady
c) Zatwierdzanie programów działania Fundacji,
d) Zatwierdzanie preliminarza rocznego budżetu Fundacji,
e) Przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
f) Przeprowadzanie, na podstawie uchwały Rady, przez Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli
ksiąg rachunkowych, tudzież badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
g) Ustalenie regulaminu działania Zarządu,
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h) Wyrażanie zgody na zatrudnienie członków Zarządu, z tym, iż stosunek prawny, na
podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie, nawiązuje w imieniu Fundacji
Przewodniczący Rady
i) Połączenie Fundacji z inną fundacją,
j) Podejmowanie większością 2/3 głosów aktualnego stanu Rady decyzji w przedmiocie
zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek
Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady.
§ 27
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub jego zastępca lub osoba
wyznaczona przez Przewodniczącego.
§ 28
1. Funkcje członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne. Rada Fundacji może jednak
przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady Fundacji
przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.
2. Rada może przyznać wynagrodzenie Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu lub
Sekretarzowi Rady z tytułu sprawowania nadzoru nad działalnością bieżącą Fundacji.
§29
W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 5 Członków Zarządu (w tym Prezes Zarządu).
Prezes oraz Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony przez Radę.
§ 30
W skład Zarządu mogą wchodzić osoby nie zasiadające w Radzie Fundacji. Jednak w każdej
chwili rada może delegować jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji
Członka Zarządu Fundacji. W tym wypadku mandat delegowanego w Radzie ulega
zawieszeniu.
§ 31
Członek zarządu może być w każdej chwili odwołany.
§ 32
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady
Fundacji.
§ 33
1. Zarząd w szczególności:
a) Reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
c) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
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d) Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
e) Prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady
wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
f) Opracowuje plany działania Fundacji,
g) Powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w
jednostkach organizacyjnych Fundacji,
h) Ustala regulamin jednostek organizacyjnych Fundacji,
i) Przygotowuje sprawozdania okresowe ze stanu majątkowego i działalności Zarządu i
sprawozdania za całą kadencję.
§ 34
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich
wynagradzania ustala Rada Fundacji.
§ 35
W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzą co najmniej dwie osoby, Zarząd podejmuje
uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W
przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 36
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a) w przypadku Zarządu jedno- lub dwuosobowego – Członek Zarządu samodzielnie
b) w przypadku Zarządu liczącego od trzech do pięciu członków łącznie dwóch
członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 37
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie według Polskiej Klasyfikacji
Działalności:
a) drukowanie gazet (18.11.Z),
b) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
c) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
d) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.62.Z),
e) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
f) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.79.Z),
g) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
h) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
i) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
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j) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
k) wydawanie książek (58.11.Z),
l) wydawanie gazet (58.13.Z),
m) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
n) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
o) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),
q) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
p) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
r) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
s) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
t) działalność prawnicza (69.10.Z),
u) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
v) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z),
w) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
x) działalność agentów turystycznych (79.11.A),
y) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
z) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(79.90.C),
aa) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
bb) szkoły języków obcych (85.59.A),
cc) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
dd) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
ee) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
ff) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),
gg) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
hh) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
ii) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z).
§ 38
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie
wyodrębnionej - przez jednostki organizacyjne, zwane dalej zakładami.
2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu
odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
§ 39
Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

środków

przypadających

na

§ 40
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 41
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Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe
§ 42
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Fundacja może tworzyć konsorcja z innymi osobami prawnymi, fizycznym oraz
jednostkami organizacyjnymi pozbawionymi osobowości prawnej.
§ 43
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej
w obecności 2/3 swego składu.
§ 44
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 45
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 46
1. Pierwszy Zarząd oraz Radę Fundacji wybiera fundator.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
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