
STATUT FUNDACJI 

AMICUS UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI 

 

Rozdział I 

Postanowienia początkowe 

 

1. Fundacja nosi nazwę: Amicus Universitatis Nicolai Copernici. 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
3. Fundacja ustanowiona w dniu 3 marca 1989 r. aktem notarialnym sporządzonym 
w Państwowym Biurze Notarialnym w Toruniu – Repertorium A numer 1912/1989 działa 
na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. N 21, poz. 97) oraz niniejszego 
statutu. 
4. Fundacja działa również jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego. W tym zakresie 
działa również na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych przepisów 
dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu. 
5. Fundację tworzą trzy osoby fizyczne: 
 a) Prof. dr hab. Jan Kopcewicz, 

 b) Dr Stanisław Rakowicz, 

 c) Mgr Artur Kujawa. 

6. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Toruń. Fundacja działa na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

7. Nadzór nad Fundacją – co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, 
w jakim Fundacja została ustanowiona sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

8. Nadzór nad Fundacją w sferze działalności jako organizacji pożytku publicznego sprawuje 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.  

 

Rozdział II  

Cele i działalność Fundacji 

 

9. Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 
szczególności: rozbudowy bazy lokalowej, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru 
naukowego, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększania możliwości kontaktów zagranicznych 
oraz prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą. 

10. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) wsparcie rozbudowy bazy lokalowej, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru 
naukowego, 
2) intensyfikację badań naukowych, zwiększanie możliwości kontaktów zagranicznych oraz 
prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą, 
3) udzielanie pomocy finansowej w złotych polskich i w walutach obcych na konkretne 
przedsięwzięcia, a w szczególności poprzez przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, 
książek, czasopism i innych pomocy naukowych,  



4) udzielanie stypendiów, pośrednictwo w pomocy stypendialnej i fundowanie nagród, 
5) wspieranie przedsiębiorczości akademickiej,  
6) prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji oraz projektów edukacyjnych i sportowych. 
 
11. Działalność swą Fundacja kieruje w pierwszej kolejności do członków społeczności akademickiej 
(pracowników, studentów, byłych pracowników, absolwentów i osób ubiegających się 
o przyjęcie na studia) oraz społeczności regionu i innych podmiotów w tym regionie 
funkcjonujących. 

12. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinach: 

1) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
2) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach  
3) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 
4) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  
i targowiskami  
5) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
6) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  
7) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 
8) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 
9) 58.11.Z Wydawanie książek 
10) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  
11) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych  
12) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 
działalność  
13) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
14) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne  
15) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne  
16) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych  
17) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
18) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
19) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe mediach drukowanych 
20) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 
21) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 
22) 74.20.Z Działalność fotograficzna 
23) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne 
24) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych   
25) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  
26) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27) 85.59.A Nauka języków obcych  
28) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane   
29) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
30) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 
 
13. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie PKD 88.99.Z 
(pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania), m.in.: 



1) pomoc finansową i rzeczową jako wsparcie działalności naukowej, kulturalnej i artystycznej 
studentów, doktorantów, pracowników naukowych, byłych pracowników naukowych oraz 
absolwentów, 
2) pomoc finansową i rzeczową jako wsparcie działalności jednostek uniwersyteckich, 
3) fundowanie stypendiów i nagród, 
4) organizację kampanii społecznych, festiwali, koncertów i pozostałych wydarzeń promujących 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
5) promocję i wsparcie wolontariatu, 
6) organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji, 
7) inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji. 
 
14. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 
1. działalność badawczą (w zakresie 74.90.Z), 
2. działalność edukacyjną oraz szkoleniową (w zakresie 74.90.Z), 
3. działalność promocyjną (w zakresie 93.29.Z),  
4. organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i promocyjnych (w zakresie 
82.30.Z), 
5. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (94.99.Z). 
 
 
15. Fundacja jest otwarta; może przyjmować w drodze darowizny, dotacji, spadku lub zapisu 
od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych – polskie i obce wartości dewizowe, 
rzeczy ruchome i prawa majątkowe. Wartości te powiększają majątek Fundacji. Rzeczy ruchome 
mogą być zbyte bądź przekazane nieodpłatnie na własność Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. 

16. Kapitał założycielski Fundacji stanowią wpłaty zadeklarowane przez jej założycieli – w akcie 
notarialnym ustanowienia Fundacji – w kwocie 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych.  

17. Majątek Fundacji jest jej własnością. Źródłami powstania majątku Fundacji mogą być ponadto 
dochody z majątku, dochody z operacji finansowych; subwencje; przekazywane przez osoby 
fizyczne odpisy podatku dochodowego; nawiązki orzekane przez sądy karne; inne wpłaty 
dokonywane na rachunek Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

18. Dochód osiągany przez Fundację w całości jest przeznaczany na realizacje jej celów 
statutowych. 

 

Rozdział III  

Organy Fundacji 

19. Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna Fundacji. 

20. Radę Fundacji tworzą urzędujący aktualnie czterej dziekani lub osoby przez nich wskazane, 
delegowani przez ustępującą Radę Fundacji na okres kadencji oraz jeden przedstawiciel 
delegowany przez Rektora UMK. Kadencja rady Fundacji jest zgodna z kadencją władz Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

21. Rada na swym pierwszym posiedzeniu, w nowym składzie, wybiera Przewodniczącego Rady, 
który kieruje jej obradami, zwołuje i ustala porządek posiedzeń Rady. 

22. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku. Uchwały zapadają większością 
głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności połowy plus jeden – członków Rady. 



23. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
 a) wybór i odwoływanie członków zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 b) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z wykonania zadań statutowych, 
 c) ustalanie zasad korzystania z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez 
 uprawnione osoby, 
 d) ustalanie zasad korzystania z odpłatnej działalności pożytku publicznego przez 
 uprawnione osoby, 
 e) podejmowanie decyzji o tworzeniu lub przystępowaniu do innych organizacji krajowych      
 i zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
 f) nadawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji, 
 g) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
 h) zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji powodujących powstanie zobowiązań dla 
 Fundacji przekraczających jednorazowo kwotę złotych będącą równowartością 6.000 euro. 
24. Rada Fundacji może tworzyć wyodrębnione fundusze. Funduszem zarządza Komisja powołana 
przez Radę, realizując cel, dla którego fundusz został ustanowiony. 

25. Zarząd Fundacji tworzą: prezes i dwaj członkowie wybrani przez Radę Fundacji, spośród osób 
nie będących członkami Rady Fundacji – na okres czteroletni, z możliwością wcześniejszego 
odwołania. 

26. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, dążąc 
do realizacji jej celu, a w szczególności do powiększania jej majątku. 

27. Czynności prawne w imieniu Fundacji dokonuje Prezes Zarządu Fundacji albo inne osoby 
działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez Prezesa. 

28. Uchwały zarządu zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. 

29. Zarząd Fundacji działa społecznie. Rada Fundacji może przyznać poszczególnym członkom 
Zarządu, wynagrodzenie doraźne lub stałe. 

 a) Zarząd Fundacji ustala wysokość wynagrodzenia płaconego ze środków Fundacji dla 
 pracowników Fundacji, 

 b) wynagrodzenie refundowane w całości ze środków pomocowych i płacone ze środków 
 osób trzecich dla pracowników Fundacji jest wypłacane na zasadach i w zakresie 
 określonym w umowie z podmiotem refundującym. 

30. Zakres nieodpłatnych świadczeń Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na rzecz Fundacji będzie 
określało porozumienie zawarte pomiędzy Rektorem UMK i Zarządem Fundacji. 
31. Do realizacji swoich działań może zatrudniać pracowników oraz korzystać z odpowiadających 
świadczeniu pracy świadczeń wolontariuszy. 
32. Inne koszty funkcjonowania Fundacji pokrywa się z jej funduszów. 
33. Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu 
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie: 
 a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku 
 pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia,  

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
c) nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej Fundacji zwrotu 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 
ustawy z dnia  3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.  
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). 

34. Członków Komisji Rewizyjnej Fundacji na czteroletnią kadencję, wybiera i odwołuje Rada 



Fundacji. 
35. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Rada Fundacji 
powołując Komisję Rewizyjną Fundacji wskazuje jej przewodniczącego. 
36. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Fundacji należy: kontrola bieżącej pracy Fundacji; 
 1. kontrola działalności Zarządu Fundacji i poszczególnych jego członków, w tym Prezesa 
 2. składanie wniosków do Rady Fundacji w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania 
 Zarządu z wykonania zadań statutowych, 
 3. składanie wniosków do Rady Fundacji w sprawie odwołania, przed upływem kadencji, 
 Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, 
37. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego 
wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i 
wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 
38. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem 
przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. Sprawozdanie merytoryczne 
zawiera część dotyczącą działalności pożytku publicznego. 
39. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek 
jego sporządzenia i ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy 
o rachunkowości stosuje się odpowiednio. 
40. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego, niezależnie od obowiązków wynikających 
z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego 
sprawozdania, o których mowa wyżej. 
 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

41. W Fundacji zabrania się: 

 a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
 jej fundatorów, 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej fundatorów, 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) wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, 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) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
 uczestniczą  fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób 
 bliskich. 

42. Fundacja może ulec likwidacji z mocy uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym, 
większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady, bądź 
z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych do realizacji celów, dla których była 



powołana. Majątek Fundacji przechodzi wówczas na własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. 
43. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, powziętej 
w głosowaniu jawnym większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków 
Rady. 
44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 
dotyczące Fundacji oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu. 
 


