STATUT FUNDACJI NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą "Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia", zwana dalej "Fundacją",
ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Agnieszkę Genczelewską
prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul Długiej 4 w dniu 2 kwietnia 2012 r.,
za Repertorium A 2342/2012, przez Fundatora - Katarzynę Chałasińską - Macukow, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,
poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym lub prawnym oraz innym
instytucjom zagranicznym reprezentowanie interesów Fundacji za granicą.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
1. Fundacja używa pieczęci "Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia".
2. Fundacja może używać nazwy w języku polskim i w językach obcych. Nazwa w języku
angielskim brzmi " Foundation for Quality Assurance".
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celami Fundacji jest działanie na rzecz i wspomaganie tworzenia systemu zapewniania jakości
kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym.
§7
1. Cele Fundacji realizowane są przez:
1) podejmowanie, organizowanie wspieranie działań związanych z akredytacją szkół
wyższych,
2) prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań dotyczących programów studiów
wyższych,
3) promowanie rozwoju edukacji, nauki i kultury,
4) działanie na rzecz upowszechniania wyższego wykształcenia oraz równości szans
edukacyjnych młodzieży,
5) wyróżnianie osiągnięć w działaniach na rzecz rozwoju edukacji narodowej,
6) promowanie postaw proedukacyjnych obywateli i działań na rzecz kształcenia
ustawicznego,
7) prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań dotyczących strategicznych zagadnień
edukacji i nauki, z uwzględnieniem uwarunkowań integracji europejskiej,
8) prowadzenie badań i wykonywanie ekspertyz na potrzeby środowiska akademickiego
w Polsce,
9) prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań, dotyczących polityki oświatowej w
jej interakcji ze szkolnictwem wyższym,
10) monitorowanie przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w szkolnictwie wyższym
oraz na styku szkolnictwa średniego i wyższego,
11) tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz
służenie pomocą w organizacji zespołów badawczych, stosownie do zadań i potrzeb
zainteresowanych instytucji,
12) promowanie i podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,

13) inicjowanie i organizowanie debaty publicznej w sprawach nauki i edukacji oraz
upowszechnianie jej wyników,
14) służenie pomocą osobom i instytucjom, zajmującym się doskonaleniem systemu
edukacji i badań naukowych,
15) współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką
szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności z Konferencją Rektorów Akademickich
Szkół Polskich,
16) organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów,
17) wydawanie stałych i okazjonalnych publikacji, dotyczących zagadnień szkolnictwa
wyższego i nauki.
2. Dla realizacji swych celów Fundacja może wspierać finansowo i organizacyjnie osoby
prawne i inne jednostki organizacyjne, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3. Fundacja może posiadać oddziały, także zamiejscowe, oraz tworzyć inne jednostki
organizacyjne, w tym komisję akredytacyjną, której szczegółowe zasady działania są
określane przez Radę Fundacji.
4. W realizacji celów Fundacji mogą brać udział instytucje wspierające.
5. Prawa i obowiązki podmiotów określonych w ust. 4, wynikające z ich statusu instytucji
wspierających, określają umowy i porozumienia zawarte z Fundacją.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie dziesięć
tysięcy złotych), z czego 1000 zł (słownie tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność
gospodarczą oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości uzyskane przez Fundację w
toku jej działania.
§9
Dochody Fundacji stanowią w szczególności:
1) darowizny, spadki i zapisy,
2) inne przysporzenia majątkowe, w tym dotacje i subwencje,
3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
5) odsetki bankowe,
6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§10
1. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że zostały przekazane z
zastrzeżeniem przeznaczenia ich na realizację określonych celów Fundacji.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą
ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
§11
1. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przyjęcia przez
Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie [według Polskiej Klasyfikacji
Działalności wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885)]:
1) działalności wydawniczej – 58,
2) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
oraz działalności powiązanej – 62,
3) działalności usługowej w zakresie informacji – 63,
4) działalności prawniczej – 69.10,

5) doradztwa związanego z zarządzaniem – 70.2,
6) badań naukowych i prac rozwojowych – 72,
7) reklamy, badań rynku i opinii publicznej – 73,
8) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 74,
9) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.3,
10) pozaszkolnych form edukacji – 85.5,
11) działalności wspomagającej edukację – 85.6,
12) działalności organizacji
profesjonalnych – 94.1.
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4. O rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Fundację decyduje Zarząd w formie uchwały.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§13
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana w dalszej części Statutu "Radą",
2) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu "Zarządem".
§ 14
1. Rada może wyrazić opinię we wszystkich sprawach działalności Fundacji.
2. Rada:
1) wykonuje stały nadzór nad działalnością Fundacji,
2) rozpatruje roczne sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
3) podejmuje uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,
4) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Fundacji,
5) określa kierunki działalności Fundacji,

6) podejmuje uchwały w sprawie zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7) podejmuje uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz połączenia albo likwidacji
Fundacji.
§ 15
1. Rada składa się maksymalnie z 7 członków.
2. W skład Rady wchodzi:
1) czterech przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
2) jeden przedstawiciel Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
3) jeden przedstawiciel Parlamentu Studentów RP;
4) jeden przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
3. W razie braku możliwości powołania do Rady przedstawiciela Konferencji Rektorów
Zawodowych Szkół Polskich, Parlamentu Studentów lub Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
do Rady w miejsce każdego niewyznaczonego przedstawiciela zostanie powołana inna osoba
wskazana przez Fundatora.
4. Członków Rady wskazują organy właściwe organizacji, o których mowa w ust. 2, a Fundator
zatwierdza ich powołanie.
5. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:
1) śmierci;
2) złożenia pisemnej rezygnacji;
3) objęcia funkcji członka Zarządu.
6. Po wygaśnięciu mandatu członka Rady wakujące miejsce obsadza Fundator, a w przypadku
braku możliwości sprawowania przez niego funkcji Rada w drodze kooptacji.
§ 16
1. Rada wybiera Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady spośród
wszystkich swoich członków.
2. Funkcje Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady pełnione są bez
wynagrodzenia.

§ 17
1. Posiedzenia Rady zwołuje się nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia są zwoływane przez
Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na umotywowany pisemny wniosek co
najmniej trzech innych członków Rady, lub na pisemny wniosek Zarządu.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność
Wiceprzewodniczący Rady, zawiadamiając członków Rady w drodze wiadomości
wysłanych z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni na adres poczty elektronicznej podany
przez każdego członka Rady.
3. Rada może odbyć posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy
jej członkowie i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani co
do porządku obrad.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są w trybie określonym w ust. 2 na wniosek Zarządu lub 1/3
ogólnej liczby członków Rady i powinny one odbyć się w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku w tym przedmiocie. Wniosek musi zawierać propozycje porządku obrad.
5. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy jej członków, z zastrzeżeniem § 21, § 24 i § 25.
6. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady i
Wiceprzewodniczącego Rady, posiedzeniu Rady przewodniczy członek Rady wyznaczony
przez pozostałych członków Rady obecnych na posiedzeniu.
7. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym uchwały zapadły.
8. Rada może uchwalić regulamin swego działania.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady.
3. Zarząd w szczególności:
1) przygotowuje i realizuje plany działalności Fundacji,
2) zarządza majątkiem Fundacji,
3) przejmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4) wykonuje obowiązki i uprawnienia pracodawcy wobec pracowników,
5) odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz jej wyniki finansowe,

6) składa Radzie roczne sprawozdania z działalności Fundacji,
7) przedstawia Radzie do zatwierdzenia roczne sprawozdania finansowe Fundacji.
§19
1. Zarząd składa się z 3 członków powoływanych przez Fundatora.
2. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) złożenia pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Radę, przy czym odwołanie może nastąpić jedynie w razie
niewykonywania obowiązków w Zarządzie przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub
działania na szkodę Fundacji.
3. Zarząd wybiera spośród siebie Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów przy
obecności wszystkich członków Zarządu. W przypadku, gdy Zarząd nie będzie zdolny do
wybrania Przewodniczącego, Przewodniczącego wskazuje Rada.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z członków Zarządu, jego skład
uzupełnia w drodze kooptacji Zarząd.
§ 20
1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach, w formie uchwał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zarządu lub pisemnie
upoważniony przez niego członek Zarządu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może złożyć, na podstawie uchwały Zarządu, każdy
członek Zarządu działający samodzielnie.
ROZDZIAŁ V
ZMIANY W STATUCIE
§ 21
1. Zmian w Statucie dokonuje Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu bądź
Fundatora.
2. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada większością 2/3 głosów.
§ 22
Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 23
Wszystkie rozstrzygnięcia organów Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym.
§ 24
1. Dla realizacji swych celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.
3. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Rada na wniosek Zarządu większością 2/3
głosów ogólnej liczby członków Rady.
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacja w razie osiągnięcia celów, dla jakich została ustanowiona, lub w
przypadku trwałego wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu,
większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Rady.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Przewodniczący Zarządu, chyba że Rada w uchwale
wyznaczy innego likwidatora. Przewodniczącemu Zarządu lub innemu likwidatorowi w
okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
4. Przeznaczenie środków majątkowych pozostających po likwidacji Fundacji określa Rada,
mając na uwadze cele Fundacji.
§26
1.

W razie uchylenia przepisów ustawowych stanowiących podstawę funkcjonowania
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, uprawnienia przyznane w tym
Statucie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wykonuje Rada, z tym
zastrzeżeniem, że członkowie Rady zostaną powołani w drodze kooptacji.

2.

Osoby powołane w skład organów Fundacji przed zmianą Statutu zachowują członkostwo
w nich do czasu powołania lub zatwierdzenia przez Fundatora nowych członków Rady i
Zarządu, przy czym członkowie Zarządu zgodnie z §19 mogą zdecydować o zmianie
Przewodniczącego Zarządu.

3.

W przypadku zmiany przepisów ustawowych ustanawiających organizacje, o których
mowa w § 15 ust. 2, ich kompetencje przejmują odpowiednio organy uchwałodawcze ich

następców prawnych. Ewentualne zmiany nazw organizacji i organów organizacji, o
których mowa w § 15 ust. 2 nie zmieniają kompetencji tych organów ustalonych w
niniejszym statucie.

