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STATUT FUNDACJI 
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W POZNANIU

8 1 .
Nazwa Fundacji brzmi: „Wyższa Szkoła Handlowa w Po

znaniu'.
W wypadku zmiany nazwy Wyższej Szkoły Handlowej w Po

znaniu na skutek przyznania jej praw szkoły akademickiej 
nazwa Fundacji ulegnie zmianie na brzmienie odpowiadające 
zmienionej nazwie Wyższej Szkoły Handlowej.

§ 2'Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. Uchwałą Kura

torium Fundacji zatwierdzona przez Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego siedziba Fundacji może być prze
niesiona do Poznania. Takąż uchwałą działalność Fundacji 
może być czasowo ograniczona do pewnych terenów Państwa.

§ 3.
Fundacja jest osobą prawną i może posiadać, nabywać, obcią

żać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy-

§ 4.
Celem Fundacji jest utrzymywanie w Poznaniu wyższej 

szkoły zawodowej o charakterze handlowym, handlowo-ekono- 
micznym lub kierunku pokrewnego.

§ 5.
Majątek Fundacji w chwili jej powstania stanowi nierucho

mość zapisaną w księdze wieczystej w Poznaniu — Św. Marcin 
tom dwudziesty trzeci wykaz liczba pięćset sześćdziesiąt dzie
więć wraz z gmachem Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, 
znajdującym się na tejże nieruchomości, oraz majątek ruchomy 
Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, uwidoczniony w inwen
tarzu i oceniony w bilansie Wyższej Szkoły Handlowej na dzień 
pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego roku 
na kwotę dwustu szesnastu tysięcy dziewięćset czterdziestu
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dwóch złotych czterdziestu czterech groszy wraz z ruchomościa
mi nabytymi dla Wyższej Szkoły Handlowej od pierwszego 
stycznia tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego roku do dnia 
powstania Fundacji.

Fundacja przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania 
Wyższej Szkoły Handlowej, zaciągnięte do dnia powstania Fun
dacji.

§ 6 .
Zwierzchni nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Na wypadek, gdyby nadzór nad szkołami zawodowymi typu 

będącego celem Fundacji miał przejść na inną władzę, wówczas 
ta władza spełniać będzie wszystkie te funkcje, które w myśl 
niniejszego statutu powierzone są Ministerstwu Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego.

§ 7.
Władzami Fundacji są:
a) Kuratorium Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby.
Urząd jedynego członka Zarządu Fundacji piastuje każdora

zowy dyrektor Wyższej Szkoły Handlowej względnie jego za
stępca.

§ 8.
Kuratorium Fundacji składa się z dziesięciu członków:
1. prezesa, powołanego przez Ministra Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego,
2. zastępcy prezesa, powołanego przez Ministra Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego spośród osób pra
cujących na polu gospodarczym na terenie działalności Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu,

3. dyrektora szkoły utrzymywanej przez Fundację,
4. trzech przedstawicieli Rady Profesorów szkoły utrzymy

wanej przez Fundację, wybranych przez Radę i zatwier
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dzonych przez Ministra w charakterze członków Kura
torium,

5. trzech przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej w Po* 
znaniu,

6. Prezydenta Miasta Poznania lub jego zastępcy.

§ 9,
Na czele Kuratorium stoi prezes, który reprezentuje Kura

torium na zewnątrz i przewodniczy na posiedzeniach Kuratorium.
W razie niemożności pełnienia przez prezesa jego obowiąz

ków, zastępca prezesa zastępuje prezesa z uprawnieniami, przy
sługującymi prezesowi.

Kuratorium wybiera ze swego grona sekretarza i jego za
stępcę.

§ 10.
Mandaty członków Kuratorium trwają trzy lata. Kadencja 

rozpoczyna się od dnia pierwszego posiedzenia Kuratorium 
i trwa przez trzy lata, przy czym członkowie ustępującego Kura
torium pełnią swoje funkcje do dnia pierwszego posiedzenia 
nowego Kuratorium. Mandaty te wygasają przed upływem 
trzechlecia na skutek odwołania ich przez mocodawców, rezy
gnacji, utraty praw obywatelskich lub zdolności do działań 
prawnych oraz śmierci.

§ 11.
Przewodniczący posiedzenia Kuratorium (§ 9) może zawiesić 

wykonanie uchwały Kuratorium w razie, jeżeli powzięta uchwała 
sprzeczna jest ze statutem, obowiązującymi przepisami lub do
brymi obyczajami. W razie zawieszenia uchwały Kuratorium, 
prezes przedkłada sprawę do decyzji Ministra Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego, który rozstrzyga ostatecznie.

§ 12.
Członkowie Kuratorium pełnią swe obowiązki bezpłatnie. 

Rzeczywiście poniesione przez nich wydatki w sprawach Fun
dacji mogą im być zwrócone z funduszów Fundacji na mocy 
decyzji prezesa Fundacji. Wydatki rzeczywiście poniesione 
przez prezesa Fundacji mogą być zwrócone z tych samych fun
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duszów na mocy decyzji Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego.

§ 13.
Do obowiązków Kuratorium należy:

1. ustalenie planów realizacji celów Fundacji,
2. uchwalenie statutu szkoły i jego zmian,
3. troska o stan materialny młodzieży uczęszczającej do 

szkoły utrzymywanej przez Fundację,
4. decydowanie w sprawie kupna, sprzedaży, dzierżawy, 

zamiany i obciążenia nieruchomości, zaciągania pożyczek,
5. uchwalenie rocznych budżetów i zamknięć rachunkowych,
6. uchwalenie etatów i wysokości wynagrodzenia personelu 

nauczycielskiego, urzędniczego i służby,
,7. powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły, mianowa

nie stałych pracowników pedagogicznych oraz zatwier
dzanie stałych pracowników administracyjnych szkoły,

8. staranie o zwiększenie majątku i dochodów Fundacji,
9. przyjmowanie darowizn i zapisów na rzecz Fundacji,

10. kontrola finansowa i gospodarcza Fundacji,
11. decydowanie w sprawach tyczących się szkoły, które 

przedłoży prezes na wniosek dyrektora szkoły.
Uchwały Kuratorium dotyczące statutu szkoły i jego zmian, 

zbycia, zamiany lub obciążenia majątku nieruchomego, przyjęcia 
darowizny warunkowej lub warunkowego zapisu, wreszcie po
wołania lub odwołania dyrektora szkoły oraz mianowania sta
łych pracowników pedagogicznych szkoły wymagają zatwier
dzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

§ 14.
Posiedzenia Kuratorium wyznacza prezes Kuratorium w mia

rę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak trzy razy do roku.
Na wezwanie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu

blicznego winien prezes zwołać posiedzenie natychmiast, a na 
pisemne żądanie przynajmniej czterech członków Kuratorium — 
w ciągu trzech dni od otrzymania wniosku.
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Do ważności uchwał Kuratorium potrzeba obecności co naj
mniej pięciu członków, w tym prezesa lub jego zastępcy.

Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości gło
sów rozstrzyga przewodniczący posiedzenia.

Członek Kuratorium nie bierze udziału w obradach Kurato
rium i nie głosuje, gdy są rozważane sprawy dotyczące bezpo
średnio jego osoby lub inne z osobą jego ściśle związane. Decy
zja w tym względzie należy do prezesa Kuratorium.

Przebieg posiedzeń Kuratorium jest protokołowany.
Protokół obrad Kuratorium oraz pisma i korespondencję imie

niem Kuratorium podpisuje prezes i sekretarz lub ich zastępcy.

§ 15.
Kuratorium wybiera ze swego grona Komisję Kontrolującą 

w składzie nie mniej niż trzech osób, która powinna co najmniej 
raz do roku zbadać i sprawdzić rachunkowość i gospodarkę Fun
dacji, prowadzoną przez dyrektora szkoły i złożyć Kuratorium 
sprawozdanie. Komisja może za zezwoleniem prezesa Fundacji 
zaprosić do pomocy rzeczoznawców, płatnych z funduszów Fun
dacji.

§ 16.
Do obowiązków dyrektora szkoły jako jedynego członka Za

rządu Fundacji należy:
a) administracja majątkiem i dochodami Fundacji,
b) pełnienie wszystkich funkcyj, jakie nakłada na niego sta

tut szkoły,
c) wykonywanie uchwał Kuratorium,
d) zastępstwo prawne interesów Fundacji przy uwzględnie

niu postanowień § 13 niniejszego statutu.

§ 17.
Rokiem budżetowym Fundacji jest okres dwunastu miesięcy 

od pierwszego września do trzydziestego pierwszego sierpnia 
roku następnego.

§ 18.
Wszelkie wydatki winny być preliminowane w budżecie Fun

dacji i znajdować pokrycie w ramach przewidywanych docho
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dów. Dochodami szkoły są opłaty za naukę, pobieraną w szkole, 
opłaty za wynajem lokali i inne świadczenia, oraz subwencje, 
przyznawane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, instytucje samorządowe, publiczne lub prywatne 
oraz osoby fizyczne.

§ 19.
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem normują regula

miny, uchwalone przez Kuratorium a zatwierdzone przez Mini
stra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.






