
„Statut
Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Pawła II w Łodzi
Tekst jednolity na dzień 4 grudnia 2014 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ l.

Fundacja Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi 
zwana w dalszej części "Fundacją" działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach (Dz. U. 1991 Nr 46 poz. 203 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz.  
1536 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3.
Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji – "Fundacja Katolickiego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi".

§ 4.
Siedzibą Fundacji jest Łódź.

§ 5.
Terenem  działalności  Fundacji  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Fundacja  może  
prowadzić  działalność  także  poza  granicami  kraju,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  
prawa.

§ 6.
Nadzór  nad działalnością  Fundacji  sprawuje  Minister  Edukacji  Narodowej  oraz  Minister  
Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II
Cele Fundacji

§ 7.
Celami Fundacji są: 

1. Wszechstronny  rozwój  Katolickiego  Gimnazjum  i  Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi, zwanych w dalszej części statutu  
odpowiednio „Gimnazjum” i „Liceum”.

2. Pomoc materialna uczniom Gimnazjum i Liceum.
3. Upowszechnianie  wiedzy  o  działalności  Fundacji,  Gimnazjum  i  Liceum  i  ich  

osiągnięciach oraz o Łodzi i województwie łódzkim.



4. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osób w  
starszym wieku, niepełnosprawnych, chorych i wykluczonych społecznie.

5. Propagowanie  nauki,  edukacji,  oświaty  i  wychowania,  promocji  i  ochrony  
zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,  
ochrony  środowiska,  ochrony  praw  człowieka  i  praw  obywatelskich,  ochrony  
dziedzictwa  narodowego,  kultury,  sztuki,  muzyki,  dobroczynności,  rehabilitacji  
zawodowej i społecznej oraz kultu religijnego.

6. Inicjowanie  i  wspieranie  nowatorskich  rozwiązań  w  różnorodnych  dziedzinach  
życia społecznego.

7. Propagowanie  wykorzystania  nowoczesnych  technologii  w  szeroko  pojętych  
działaniach na rzecz wysokiej jakości życia dzieci, młodzieży oraz osób starszych i  
niepełnosprawnych.

8. Rozwijanie  i  umacnianie  postaw  nastawionych  na  aktywne  współdziałanie  w  
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

9. Krzewienie idei wolontariatu we współpracy międzypokoleniowej.

§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Gromadzenie  środków  finansowych  i  zasobów  materialnych  
na rzecz Gimnazjum i Liceum.

2. Współpracę  ze  środowiskami  nauki,  oświaty  i  kultury  oraz  organizacjami  
społecznymi krajowymi i  zagranicznymi, a także osobami fizycznymi w zakresie  
realizacji celów Fundacji.

3. Aktywizowanie pracowników, uczniów i ich rodziców, absolwentów Gimnazjum i  
Liceum oraz innych osób na rzecz realizacji celów Fundacji.

4. Inicjowanie  i  organizowanie  akcji  charytatywnych i  innych działań  takich  jak:  
pokazy,  wystawy,  wydawnictwa,  publikacje  mające  na  celu  uzyskanie  środków  
finansowych na rzecz Fundacji.

5. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, jako dodatkowej w  
stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym  
zakresie  przepisami  prawa,  z  której  całość  zysku  netto  przeznaczana  jest  na  
realizację celów statutowych Fundacji.

6. Pełnienie funkcji organu założycielskiego Szkoły Języków Obcych.
7. Pełnienie funkcji organu założycielskiego Punktu Porad Prawnych.
8. Pełnienie funkcji organu założycielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
9. Współpracę  z  władzami  samorządowymi,  rządowymi  i  organizacjami  

pozarządowymi w zakresie koniecznym do realizacji celów działania Fundacji. 

§ 9.
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia  
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w następującym zakresie:

a. działalność o charakterze nieodpłatnym  ,   
 tworzenie  materiałów  upowszechniających  wiedzę  o  działalności  i  

osiągnięciach Fundacji oraz o Gimnazjum i Liceum, o Łodzi i województwie  
łódzkim, we wszystkich formach (PKD 73.11.Z),

 prowadzenie kursów i  szkoleń informatycznych dla różnych grup wiekowych  
(PKD 85.59.B),

 rozpowszechnianie, szczególnie wśród seniorów, informacji o działalności kin,  
teatrów i muzeów (PKD 63.99.Z),

 organizowanie  wykładów  z  profilaktyki  chorób  oraz  indywidualnych  porad  
psychologicznych (PKD 86.90.E),



 organizowanie  wykładów  z  zakresu  językoznawstwa,  religioznawstwa,  filmu,  
historii, tańca, ochrony środowiska oraz promujących kulturę fizyczną i sport  
(85.59.B),

 rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania zaświadczenia o stopniu  
niepełnosprawności,  obejmujące  przekazanie  regulaminów  i  druków  oraz  
pomoc w ich wypełnieniu (PKD 63.99.Z),

 pozyskanie funduszy, w szczególności z PFRON, na organizowanie wycieczek,  
ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, oraz na rozszerzenie  
oferty zajęć dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup sprzętu ułatwiającego  
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym (PKD 88.99.Z),

b. działalność o charakterze odpłatnym:  
 nauczanie języków obcych (PKD 85.59.A),
 prowadzenie kursów i szkoleń z różnych dziedzin (PKD 85.59.B),
 organizowanie  wycieczek  edukacyjnych  i  spotkań  integracyjnych  (PKD 

79.12.Z),
 organizowanie udzielenia porad prawnych, w szczególności osobom w starszym  

wieku (PKD 69.10.Z),
 prowadzenie działalności mającej na celu ogólną poprawę kondycji fizycznej, w  

szczególności  zajęć  gimnastyki  sportowej  i  prozdrowotnej,  fitness,  pływania,  
nordic walking i innych (PKD 93.13.Z),

 organizowanie wyjazdów turystycznych i krajoznawczych, w szczególności dla  
osób starszych (PKD 79.12.Z)

§ 10.
Kierunki  i  priorytety  celów  statutowych  Fundacji  są  ustalane  w  ścisłej  współpracy  z  
dyrektorem  Gimnazjum  i  Liceum.  Działalność  Fundacji  jest  prowadzona  na  podstawie  
planów rocznych, ustalanych przez Zarząd Fundacji w uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum  
i Liceum i po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 11.
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 10 milionów złotych stanowiący fundusz  
założycielski Fundacji (po denominacji 1000 zł)  oraz środki finansowe, nieruchomości oraz  
ruchomości nabyte w toku jej działania.

§ 12.
Dochodami Fundacji są:

1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji.
2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
3. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z terenu  

kraju, jak i z zagranicy.
4. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych Fundacji.
5. Inne wpływy.

§ 13.
Dochody Fundacji  są przeznaczane wyłącznie na prowadzoną przez Fundację działalność  
pożytku  publicznego  oraz  na  pokrycie  kosztów  służącej  tej  działalności  administracji  
Fundacji.



§ 14.
1. Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie  

zobowiązań majątkiem  Fundacji  w stosunku do  Fundatorów, członków władz  Fundacji  
lub  jej  pracowników oraz osób, z którymi  Fundatorzy,  członkowie władz  Fundacji  lub 
pracownicy  Fundacji  pozostają  w związku małżeńskim,  we wspólnym pożyciu  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”.

2. Zabronione  jest  dokonywanie  zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  
uczestniczą  Fundatorzy, członkowie władz  Fundacji  lub  jej  pracownicy oraz ich osoby  
bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż  
rynkowe.

3. Majątek  Fundacji  nie  może  być  przekazywany  na rzecz  Fundatorów,  członków władz  
Fundacji lub jej 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.

4. Majątek  Fundacji  nie może być wykorzystywany na rzecz  Fundatorów, członków władz 
Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku  
do osób trzecich,  chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu  
Fundacji. 

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 15.
Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Prezydium Rady Fundacji,
3. Zarząd.

§ 16.
1. Rada  Fundacji  jest  organem  o  uprawnieniach  inicjatywnych,  

opiniodawczych oraz innych wskazanych w niniejszym Statucie. 
2. Pierwszymi członkami  Rady Fundacji są Fundatorzy.
3. Członkami Rady Fundacji są także osoby przyjęte w poczet członków  

Rady Fundacji na mocy uchwały Rady Fundacji. 
4. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w  

każdym  czasie  w  razie:  złożenia  rezygnacji,  nienależytego  wypełniania  obowiązków  
członka  Rady  Fundacji,  istotnego  naruszenia  postanowień  niniejszego  statutu  lub  
działania na szkodę Fundacji.

5. Członkowie Prezydium Rady Fundacji nie mogą:
1) być członkami Zarządu Fundacji,
2) pozostawać  z  członkami  Zarządu  Fundacji  w  stosunku  pokrewieństwa,  

powinowactwa,  we  wspólnym  pożyciu  oraz  w  stosunku  podległości  z  tytułu  
zatrudnienia lub z innego tytułu,

3) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z  
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji w Prezydium Rady Fundacji zwrotu  
uzasadnionych  kosztów lub  wynagrodzenia  w wysokości  wyższej  niż  przeciętne  
miesięczne  wynagrodzenie  w  sektorze  przedsiębiorstw  ogłoszone  przez  Prezesa  



Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 17.
1. Rada Fundacji odbywa swoje posiedzenia co najmniej dwa razy w  

roku.
2. Na posiedzenia Rady Fundacji  mogą zostać wezwani członkowie  

Zarządu w celu składania wyjaśnień. 
3. W celu usprawnienia swego działania Rada Fundacji może tworzyć  

komisje,  zespoły  oraz  inne  ciała  o  charakterze  eksperckim  lub  doradczym,  złożone  z  
członków Rady, jak i osób spoza jej składu.

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
5. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagane jest zaproszenie na  

posiedzenie wszystkich jej członków.
6. Rada  Fundacji  może  podejmować  uchwały  również  poza  

posiedzeniami w drodze głosowania korespondencyjnego tj.  pisemnego lub za pomocą  
poczty elektronicznej. Pismo lub wiadomość e-mail zawierającą projekt uchwały winien  
otrzymać każdy członek Rady Fundacji  wraz z informacją o zastosowaniu głosowania  
korespondencyjnego.  O  korespondencyjnym  sposobie  głosowania  może  zadecydować  
Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji.

7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół obejmujący co najmniej  
listę  obecnych  na  posiedzeniu  członków  Rady,  porządek  obrad,  podjęte  uchwały  i  
ewentualnie zgłoszone zdania odrębne.

§ 18.
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezydium Rady Fundacji, składające się z od 3 

do 5 osób, powoływanych na okres czteroletniej wspólnej kadencji. Mandaty członków 
Prezydium Rady Fundacji wygasają z chwilą wyboru członków Prezydium Rady Fundacji 
kolejnej kadencji. Prezydium Rady wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 
Prezydium Rady Fundacji.

2. Prezydium  Rady  Fundacji  w  trakcie  trwania  kadencji  członków  Prezydium  Rady  
Fundacji w razie potrzeby uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.

3. Wybory, o których mowa w ust. 1, dokonywane są w głosowaniach tajnych.

§ 19.
1. Prezydium Rady Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolno-nadzorczych.
2. Do kompetencji Prezydium Rady Fundacji należy:

a) powoływanie  i  odwoływanie  członków  Zarządu  Fundacji  oraz  ustalanie  ich  
wynagrodzenia,

b) reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi;  
Prezydium Rady Fundacji  może ustanowić  pełnomocnika  w tym celu,  przy  czym  
pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu,

c) Prezydium Rady Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolno-nadzorczych  
może  żądać  od  Członków  Zarządu  przedstawiania  wszelkich  dokumentów  
dotyczących działalności Fundacji oraz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień  
lub sprawozdań,

d) uchwalanie zmian w statucie Fundacji,



e) rozpatrywanie  sprawozdań  Zarządu  Fundacji  oraz  podejmowanie  uchwały  w  
przedmiocie udzielania absolutorium,

f) zatwierdzanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy,
g) uchwalanie  regulaminu  Rady  Fundacji,  regulaminu  Zarządu  i  regulaminu  Rady  

Fundacji,
h) czuwanie nad realizacją zadań statutowych Fundacji i postanowień Prezydium Rady  

Fundacji,
i) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
j) zgłaszanie  Zarządowi  inicjatyw,  propozycji  i  projektów  związanych  z  realizacją  

celów Fundacji,
k) ustalanie  zasad  wynagradzania  członków  Prezydium  Rady  Fundacji  oraz  

pracowników Fundacji,
l) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatorów  

i Zarządu w tym przedmiocie,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie.

3. Posiedzenia  Prezydium Rady  Fundacji  odbywają  się,  nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał  
najpóźniej do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał. Zakres działania organizacji oraz  
trybu pracy Prezydium Rady Fundacji określa uchwalony przez Prezydium Rady Fundacji  
regulamin. 

4. Uchwały Prezydium Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,  
co najmniej połowy jego członków.

§ 20.
1. Zarząd składa się z nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dziewięciu  

osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i od 3 do 6 Członków.
2. Członkami  Zarządu nie  mogą być  osoby  skazane  prawomocnym  

wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo  
skarbowe.

3. Członkowie  Zarządu  mogą  pozostawać  z  Fundacją  w  stosunku  
pracy.

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezydium Rady Fundacji  
w  głosowaniu  tajnym  na  czteroletnią  wspólną  kadencję.  Mandaty  członków  Zarządu  
wygasają z chwilą wyboru członków Zarządu kolejnej kadencji.

5. Członkostwo  w  Zarządzie  ustaje  z  chwilą  odwołania,  złożenia  
rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

6. Funkcję  członka  Zarządu  można  pełnić  przez  więcej  niż  jedną  
kadencję.

§ 21.
1. Do zakresu działania  Zarządu należą  wszelkie  sprawy Fundacji,  

niezastrzeżone do kompetencji Prezydium Rady Fundacji i Rady Fundacji.
2. Zarząd  kieruje  działalnością  Fundacji  oraz  reprezentuje  ją  na  

zewnątrz.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów  
finansowych Fundacji,

b) zarządzanie majątkiem Fundacji,
c) przyjmowanie  w  imieniu  Fundacji  i  na  jej  rzecz  darowizn,  dotacji,  spadków,  

zapisów i subwencji, krajowych i zagranicznych,



d) sporządzanie  i  podawanie  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  umożliwiający  
zapoznanie  się  z  ich  treścią  przez  osoby  zainteresowane,  w  tym  poprzez  
zamieszczenie  na  swojej  stronie  internetowej,  rocznych  sprawozdań  
merytorycznych z działalności Fundacji oraz sporządzanie i ogłaszanie rocznych  
sprawozdań finansowych,

e) organizowanie i kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji.
4. Prezes,  Wiceprezes  lub  Sekretarz  Zarządu  łącznie  z  jednym  z  

członków Zarządu Fundacji są uprawnieni do reprezentacji Fundacji.

§ 22.
1. Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie Prezydium  

Rady Fundacji lub co najmniej 2 członków Zarządu w terminie czternastu dni od daty  
otrzymania żądania.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes zawiadamiając członków Zarządu  
przynajmniej na trzy dni przed datą posiedzenia.

3. Zarząd może podejmować uchwały jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej dwie  
trzecie jego członków.

4. Uchwały Zarządu są protokołowane i zapadają zwykłą większością głosów. W razie  
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do podjęcia uchwały w sprawie zbycia,  
zmiany  przeznaczenia  lub  obciążenia  majątku  Fundacji,  przeznaczenia  dochodów  
Fundacji  na  poszczególne  działania  realizowane  w  ramach  działalności  pożytku  
publicznego jest dwie trzecie głosów członków Zarządu. 

Rozdział V  
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

§ 23.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach prawnych, przy czym działalność gospodarcza  
może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności  
pożytku  publicznego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  
pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 
i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych



93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie w jakim prowadzona jest  

działalność pożytku publicznego, zarówno o charakterze odpłatnym, jak i nieodpłatnym.

§ 24.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych  

planów; działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów,  
a  dochód  z  niej  uzyskany  przeznaczony  może  być  wyłącznie  na  działalność  pożytku  
publicznego.

2. Składniki  majątku  trwałego  wykorzystywane  w  działalności  
gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu wg obowiązujących zasad.

3. Zakres działalności gospodarczej Fundacji określa jej Zarząd.
4. Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  ewidencję  księgową  

według aktualnie obowiązujących przepisów.

Rozdział VI  
Postanowienia końcowe

§ 25.
1. Dla efektywniejszego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją  

działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Połączenie nie może jednak nastąpić, jeżeli cel ustanowienia Fundacji uległby istotnej  

zmianie.
3. Decyzję  o połączeniu podejmuje Prezydium Rady Fundacji  kwalifikowaną większością  

dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu.

§ 26.
1. Uchwałę  o  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Prezydium  Rady  Fundacji  

kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności  co najmniej  połowy  
jego składu. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwy organ. 
3. Majątek  Fundacji  pozostały  po  jej  likwidacji  przekazuje  się  na  rzecz  

Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi.

§ 27.
Statut  wchodzi  w życie  z  dniem nabycia  przez  Fundację  osobowości  prawnej  tj.  z  dniem  
zarejestrowania Fundacji przez sąd.”

II. Zmiany Statutu, o których mowa w pkt I wchodzą w życie z dniem rejestracji  w 
Krajowym Rejestrze Sądowym.
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