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Tekst jednolity statutu Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej sporządzony na

dzień 16 stycznia 2020

S TAT U T
FUNDACJI TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA
§1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.
Dopuszcza się stosowanie nazwy skróconej: Fundacja Reja.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
§3
Skreślony.
§4
Celem Fundacji jest:
1. Wypracowanie środków materialnych dla:
1) wspierania działalności Liceum Ogólnokształcącego oraz innych szkół Towarzystwa
Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej,
2) prowadzenia działalności charytatywnej,
3) skreślono.
2. Merytoryczne wsparcie Liceum Ogólnokształcącego oraz innych szkół Towarzystwa
Szkolnego im. M. Reja.
3. Skreślono.
4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza ruchu organizacji
pozarządowych i wszelkich form współpracy pomiędzy tymi organizacjami i grupami
obywatelskimi a samorządem terytorialnym.
§5
Realizacja celów Fundacji wykonywana będzie przez:
1. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, a także praw majątkowych od osób fizycznych, osób prawnych, organizacji społecznych i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w formie darowizn, spadków zapisów i subwencji;
2. pozyskiwanie środków finansowych z kredytów i odsetek bankowych, dywidend z
udziałów i akcji w spółkach.
3. prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności w sferze
zadań publicznych obejmujących:
- działalność charytatywną,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
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- naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
- wypoczynek dzieci i młodzieży.
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia ustawicznego
dorosłych,
5. działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży,
6. organizowanie i prowadzenie programów badawczych,
7. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego,
8. merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych,
9. współpracę ze środkami masowego przekazu,
10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacyjnymi i organizacjami
pozarządowymi,
11. wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
12. wydawanie publikacji książkowych i innych materiałów dotyczących zagadnień
należących do celów Fundacji.

§6
1. Pozyskiwanie środków materialnych Fundacji realizowane będzie przy zapewnieniu przestrzegania i poszanowania prawa.
2. Środki uzyskane z działalności Fundacji mogą być przeznaczone na spłatę zobowiązań
kredytowych, a w szczególności odsetek od zaciągniętych kredytów.
§7
1. Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej
celów po zgromadzeniu wymaganych prawnie środków, zgodnie z treścią art. 5.5. ustawy o
fundacjach, a cały dochód przeznaczony zostanie na działalność statutową.
2. Działalność gospodarcza obejmować będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1) Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.A
2) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.04.Z
3) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
86.90.E
4) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.13.Z
5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.B
6) Działalność wspomagająca edukację
85.60.Z
7) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
gdzie indziej niesklasyfikowana
88.99.Z
8) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.10.Z
9) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zamieszkania
55.20.Z
10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
3. Działalność określona w ust. 2 może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna
działalność pożytku publicznego. W przypadku prowadzenia działalności pożytku
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4.
5.
6.
7.

publicznego w formie odpłatnej, wynagrodzenie w odniesieniu do działalności tego
rodzaju nie może być wyższe od tego jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej
działalności lub wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu
statutowej działalności jak i tego rodzaju działalności prowadzonej nieodpłatnie nie może
przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni.
Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności.
W przypadku prowadzenia działalności pożytku publicznego w formie odpłatnej nie jest
dopuszczalne prowadzenie tego samego rodzaju działalności gospodarczej.
Fundacja prowadzi działalność leczniczą poprzez funkcjonujące w jej ramach
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego pod nazwą: Zakład Rehabilitacji Leczniczej.
Sposób i warunki udzielania świadczeń oraz działania podległych Fundacji podmiotów
określają regulaminy wewnętrzne ustalone przez Zarząd.

§8
Dla osiągnięcia zamierzonych celów działania, Fundacja organizować będzie na jej rzecz szeroki ruch społeczny.
§9
Fundację wspierać mogą osoby fizyczne i osoby prawne, którym przysługuje prawo
uzyskiwania od Rady Nadzorczej i Zarządu informacji o działalności Fundacji i
wykorzystywaniu pozyskiwanych środków finansowych.
§10
Organami Fundacji są:
1) Rada Nadzorcza Fundacji
2) Zarząd Fundacji.
§11
1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Nadzorcza składa się z 2-3 członków wybieranych na okres wspólnej 5-letniej
kadencji. O liczebności Rady Nadzorczej rozstrzyga Rada Nadzorcza w formie uchwały.
3. Wybór Rady Nadzorczej.
3.1. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej, Członków do nowo powołanej Rady Nadzorczej
Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja wybierają członkowie ustępującej Rady
Nadzorczej w pełnym składzie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
spośród kandydatów przedstawionych przez:
- dyrekcję Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego - jeden kandydat;
- Zarząd Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja – jeden kandydat;
- członków ustępującej Rady Nadzorczej Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M.
Reja- jeden kandydat lub więcej w razie wystąpienia sytuacji opisanej w § 11 punkt 3.5.

4
3.2. Wybór kandydatów do nowo powołanej Rady Nadzorczej następuje w ten sposób, że:
a) dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego wysuwa propozycję kandydata bezpośrednio do
nowo powołanej Rady Nadzorczej.
b) Zarząd Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja wysuwa propozycję kandydata
bezpośrednio do nowo powołanej Rady Nadzorczej.
c) dotychczasowa Rada Nadzorcza Fundacji Towarzystwa Szkolnego wysuwa propozycję
kandydata lub kandydatów bezpośrednio do nowo powołanej Rady Nadzorczej.
3.3. Ustępującej Radzie Nadzorczej przysługuje prawo wyboru członków do nowo powołanej
Rady Nadzorczej w liczbie maksymalnie 3 osób, w zależności od brakujących wakatów.
Ustępująca Rada Nadzorcza ma prawo pełnego obsadzenia nowej Rady Nadzorczej w
razie niespełnienia przesłanek z punktu 3.1 niniejszego paragrafu. Wyboru kandydatów
przedstawionych przez ustępującą Radę Nadzorczą należy dokonać z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz w zgodzie z par. 11 ust. 12 pkt. a),
b) Statutu Fundacji, a także z zachowaniem zasad transparentności, dobrych obyczajów,
uczciwości, w miarę możliwości spośród osób cechujących się odpowiedzialnością za
powierzone obowiązki, solidnością, obowiązkowością oraz wysoką kulturą osobistą.
3. 4. W terminie dwóch miesięcy przed upływem kadencji Rady Nadzorczej Fundacji, Zarząd
Fundacji poinformuje ww. podmioty wymienione w podpunktach a - c punktu 3.2 § 11:
a) o przysługującym im prawie wysunięcia kandydatów do nowo powołanej Rady
Nadzorczej Fundacji oraz
b) o obowiązku przekazania Zarządowi Fundacji przez ww. podmioty - informacji o
swoim wyborze – pisemnie, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mail), w
terminie nie krótszym niż miesięcznym przed upływem kadencji ustępującej Rady
Nadzorczej.
3.5. Po bezskutecznym upływie 2-miesięcznego terminu wskazanego przez podmioty
wymienione w punkcie 3.1 niniejszego paragrafu, w wolne wakaty wstąpią kandydaci
przedstawieni przez ustępującą Radę Nadzorczą. Ustępująca Rada Nadzorcza dokona
wyboru nowych członków bezzwłocznie. W razie braku konsensusu ustępującej Rady
Nadzorczej, głos decydujący przysługiwał będzie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3.6. W razie braku wyboru nowych członków przez ustępującą Radę Nadzorczą z
jakichkolwiek przyczyn, Zarząd Fundacji niezwłocznie dokona wyboru kandydatów w
liczbie od 2 do 3 spośród osób spełniających kryteria na stanowiska nadzorcze z
zachowaniem warunków par. § 11 ust. 3.3.
3.7. W razie braku wyboru nowych członków przez Zarząd Fundacji, Fundacja zostanie
rozwiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.8. Kandydaci do Rady Nadzorczej, powinni złożyć oświadczenie o niekaralności,
oświadczenie o braku pokrewieństwa oraz powinowactwa z członkami Zarządu Fundacji.
4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, a za wybranego uważa się tych z kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany z jej składu bezwzględną
większością głosów, podjętą w głosowaniu tajnym przez urzędującą Radę. Odwołanie
może nastąpić w razie nienależytego wykonywania funkcji członka Rady, istotnego
naruszenia postanowień statutu, nie pełnienia obowiązków członka przez okres 1 roku.
6. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego
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i wiceprzewodniczącego.
7. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący zawiadamiając jej członków pisemnie, listem
poleconym lub drogą elektroniczną (e-mail), telefonicznie i podając porządek obrad na co
najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia Rady.
8. Uchwały Rady, poza przypadkami określonymi w ust. 9, zapadają w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy
równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. Każdy członek Rady ma jeden
głos.
9. Bezwzględnej większości głosów wymaga jedynie uchwała o odwołaniu członka Rady
lub Zarządu podejmowana w głosowaniu tajnym.
10. Członek Rady nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach go dotyczących.
11. Do zakresu działania Rady należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością finansową i gospodarczą Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, udzielanie im absolutorium,
c) przyjmowanie rezygnacji z funkcji pełnionych przez członków Zarządu i Rady
Nadzorczej,
d) zawieranie umów o pracę lub zlecenia z członkami Zarządu,
e) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
f) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
g) wyrażanie zgody na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Fundację,
h) reprezentowanie Fundacji przy czynnościach prawnych między Fundacją a członkiem
Zarządu,
i) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Fundacji,
j) uchwalanie zmian w statucie,
k) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku.
12. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą:
a) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS
za rok poprzedni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić funkcje społecznie (bez
wynagrodzenia).
§11 a
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać jej majątkiem zobowiązań w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”,
2. przekazywać majątku na rzecz członków Fundacji, 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,
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, 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,
4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

1.
2.
3.
4.

§12
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa i jego Zastępcy (w razie
składu powyżej jednego członka) powołanych na okres trzech lat.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes bądź prezes i członek Zarządu.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady
Nadzorczej, a w szczególności:
a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) zarządzanie majątkiem Fundacji;
c) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
e) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności, bilansu i rachunku strat i zapisów;
f) informowanie Rady Nadzorczej o bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej
Fundacji raz na kwartał, w tym przedkładanie protokołów z podejmowanych uchwał;
g) opracowywanie strategii rozwoju Fundacji;
h) pozyskiwanie środków materialnych i innych na rozwój Fundacji ze źródeł
państwowych i unijnych;
i) bezpośrednia współpraca z kierownikami podmiotów prowadzonych przez Fundację.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Uchwały Zarządu podejmowane są jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin działania Zarządu.
7. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu.
8. skreślony.
9. Członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach go dotyczących.
10. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Kandydaci do Zarządu, powinni złożyć oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o
braku pokrewieństwa oraz powinowactwa z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej
Fundacji.
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§13
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie może nastąpić tylko wówczas, gdy w wyniku połączenia nie ulegnie zmianie
cel Fundacji.
3. Uchwały w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Nadzorcza.
§14
Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągania celów, dla których została powołana lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. W przypadku, gdy Fundacja osiąga
cele w stopniu niezadowalającym, jednogłośną decyzją Rady Nadzorczej podjętą w pełnym
jej składzie Fundacja może zostać przeznaczona do likwidacji. W przypadku likwidacji
Fundacji, pozostałe środki z masy likwidacyjnej przeznaczone zostaną na cele określone w §
4 ust. 1. pkt 1. niniejszego Statutu.
§15
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
§16
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46 z
01.06.1991 r. poz. 203 z pozn. zm.), niniejszego statutu oraz przepisów prawa cywilnego i
gospodarczego dotyczących fundacji.

