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Uchwała Rady Fundacji z 21 marca 2017 r. – Postanowienie Sądu KRS z 07 lipca 2017 r. 

S T AT U T  
F u n d a c j i  „ O D L E W N I C T W O ”  

t e k s t  j e d n o l i t y  

§ 1 

Fundacja „ODLEWNICTWO”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym 
repertorium A. Nr 2181/92 sporządzonym w Krakowie w dniu 26 czerwca 1992 r. i działa na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. Ustaw nr 46 poz. 203 z 1991 r., 
z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest Kraków, a teren działania nie ogranicza się do obszaru 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
3. Organami nadzoru Fundacji są: 

a) Minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, 
b) Prezydent Miasta Krakowa. 

§ 4 

Fundacja ma prawo używania pieczątki, odznak, ulotek, drukowanych cegiełek i wydawnictw 
informacyjnych związanych z działalnością Fundacji. 

Cel, zasady i formy działania 
§ 5 

Celem działania Fundacji jest wspomaganie rozwoju odlewnictwa realizowanego w ramach 
Wydziału, Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
prowadzącego kształcenie w zakresie odlewnictwa przez: 

1. Modernizację i utrzymanie laboratoriów oraz budowę nowych i unowocześnianie 
istniejących stanowisk badawczych, 

2. Uzupełnianie wyposażenia Wydziału w nowoczesne urządzenia, maszyny, sprzęt 
i aparaturę, 

3. Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych oraz organizacyjno-technicznych 
i dydaktycznych. 

§ 6 
Cele, podane w § 5, Fundacja zamierza realizować przez: 

1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych oraz nabywanie innych praw 
majątkowych, 

2. Udzielanie pomocy finansowej w celu modernizacji pomieszczeń i wyposażenia, 
realizacji inwestycji, zakupu urządzeń służących do rozwoju procesu dydaktycznego 
i poprawy jakości wytwarzanych odlewów, 

3. Finansowanie i wspomaganie organizacji konferencji naukowych, 
4. Finansowanie i wspomaganie wydawnictw naukowych, 
5. Podejmowanie działań w zakresie transferu technologii i nowych rozwiązań technicznych 

z uczelni do jednostek gospodarczych, 
6. Materialne wspieranie uzdolnionych studentów Wydziału poprzez finansowanie 

stypendiów, 
7. Promowanie wyników badań pracowników Wydziału oraz inspirowanie nowych prac 

naukowych, 
8. Współdziałanie z pokrewnymi statutowo organizacjami w kraju i za granicą w zakresie 

realizacji celów statutowych, 
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9. Upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach i działaniu Fundacji, 
10. Prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w zakresie: 
a) wykonywania opracowań naukowych, ekspertyz i opinii oraz opracowywanie nowych 

technologii (PKD 72.1), 
b) wykonywania odlewów części maszyn i urządzeń, odlewów artystycznych oraz 

materiałów pomocniczych dla odlewnictwa PKD 24.5), 
c) pośrednictwa handlowo-usługowego w sprzedaży i wykonywaniu odlewów oraz 

materiałów pomocniczych dla odlewnictwa, w wykonywaniu opinii i ekspertyz oraz 
pośrednictwa w promocji i wdrażaniu nowych technologii i materiałów dla odlewnictwa 
w przemyśle (PKD 74.9), 

d) innej działalności usługowej w zakresie odlewnictwa metali i stopów (PKD 24.5). 

Majątek Fundacji 
§ 7 

Majątek Fundacji stanowi: 
1. Fundusz założycielski Fundacji, wynoszący 1.240,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 

czterdzieści złotych) w gotówce, z czego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
przeznaczono na działalność gospodarczą, 

2. Środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w okresie jej 
działalności. 

Dochodami Fundacji są w szczególności: 
a) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych 

i prawnych krajowych i zagranicznych, 
b) odsetki bankowe, 
c) wpływy z działalności gospodarczej Fundacji, 
d) inne wpływy i przychody. 

3. Fundacja przeznacza cały dochód na działalność, o której mowa w §5 i §6, pkt. 1 – 9. 

Organy Fundacji 
§ 8 

Organami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji, 
2. Zarząd Fundacji, 
3. Komisja Rewizyjna Fundacji. 

Rada Fundacji 
§ 9 

1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) składa się z fundatorów - członków Zespołu 
Założycielskiego oraz innych osób fizycznych i prawnych, powołanych przez nich. 

2. Rada może powołać honorowego przewodniczącego Rady Fundacji. 
3. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, składające się z przewodniczącego, dwóch 

wiceprzewodniczących i sekretarza. Prezydium wybierane jest przez członków Rady 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. 

4. Kadencja członków Prezydium Rady trwa 3 lata i jest zgodna w czasie z kadencjami 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. Pełnienia funkcji w Prezydium Rady nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie 
i Komisji Rewizyjnej. 

6. Członkostwo w Radzie ustaje na wniosek: zainteresowanego lub przewodniczącego 
Rady, przez akceptację większością 2/3 członków Rady, przy obecności co najmniej 
połowy upoważnionych do głosowania. 

7. W posiedzeniach Rady bierze każdorazowo udział przedstawiciel Władz Wydziału: 
Dziekan lub osoba wyznaczona przez niego. 
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§ 10 
Do zakresu działalności Rady Fundacji należy: 
1. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji. 
2. Określanie sposobu przekazywania i realizacji idei oraz celów Fundacji. 
3. Wybór Prezydium Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
4. Uchwalanie regulaminów pracy Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie 

zmian w tych dokumentach. 
5. Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia placówek terenowych Fundacji. 
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji. 
7. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji rocznych oraz wieloletnich planów 

i programów działania. 
8. Dokonywanie zmian statutu Fundacji. 
9. Uchwalanie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji. 
10.Powoływanie członków Kręgu Sponsorów Fundacji. 

§ 11 

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady przy 
obecności co najmniej połowy członków. 

§ 12 
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, 

z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu, co najmniej raz w roku, pod 
koniec pierwszego kwartału. 

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady 
także na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Rady. 

§ 13 

1. Jeżeli członkiem Rady Fundacji jest osoba prawna, w obradach Rady bierze udział jej 
upoważniony przedstawiciel. 

2. W posiedzeniu Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez 
przewodniczącego Rady. 

3. Z posiedzeń Rady sporządza protokół jej sekretarz lub członek Rady, wyznaczony przez 
przewodniczącego, który podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady. 

§ 14 

Rada może utworzyć Krąg Sponsorów (darczyńców) spośród osób fizycznych i prawnych, 
które popierają cele Fundacji i przekazują na jej rzecz, tytułem subwencji lub darowizny, 
określone świadczenia, środki rzeczowe lub finansowe. Godność członka Kręgu Sponsorów 
Fundacji nadaje Rada. 

Zarząd Fundacji 
§ 15 

1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) składa się z 3 - 5 osób, wybranych przez Radę, 
w tym prezesa, jego zastępcy, sekretarza oraz do 2 członków. 

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji na wniosek Zarządu, 

Prezydium Rady lub Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów. 
4. W przypadku rezygnacji z członkostwa Zarządu wymagane jest pisemne zawiadomienie 

przewodniczącego Rady i akceptująca decyzja Rady. 

§ 16 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie prezes Zarządu, lub 
samodzielnie, upoważniony przez prezesa, każdy członek Zarządu. 
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2. Do zakresu działania Zarządu należą: 
a) prowadzenie działalności Fundacji zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę kierunkami, 

programem i planem działania, 
b) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów jej działania, 
c) sporządzanie rocznych bilansów i sprawozdań z działalności Zarządu i stanu majątku 

Fundacji oraz przedkładanie ich odpowiednim organom Fundacji, 
d) przedkładanie sprawozdań, programów działania i innych dokumentów na żądanie 

Rady, 
e) podejmowania działań promujących cele Fundacji dla pozyskiwania środków 

finansowych i rzeczowych. 

§ 17 

1. Członkowie Zarządu pracują społecznie; mogą również pozostawać w stosunku pracy lub 
umowy o dzieło/zlecenia. Tryb pracy członków Zarządu ustala Rada. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy. Przy równej ilości głosów 
decyduje głos prezesa. 

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek tej Komisji oraz osoby zaproszone przez 
prezesa Zarządu. 

4. O terminach posiedzeń Zarządu zawiadamia pisemnie prezes lub, upoważniony przez 
niego, członek Zarządu. Zawiadomienie może być wysłane także drogą elektroniczną 
(poczta e-mail, telefoniczny SMS), zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 18 

1. Z członkami Zarządu, zatrudnionymi w Fundacji, stosunek pracy lub umowy 
o dzieło/zlecenia zawiązuje i rozwiązuje przewodniczący Rady i jej sekretarz. 

2. Pozostałych pracowników Fundacji zatrudnia Zarząd, decydując o formie zatrudnienia 
i wysokości wynagrodzenia. 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji, za zgodą Rady, organizuje placówki terenowe Fundacji, określając ich 
zasięg terytorialny, organizację i zakres działania. 

2. Na zasadach określonych w ust. 1, można tworzyć jednostki pomocnicze i techniczne 
Fundacji (biura, sekretariat itp.). 

3. Z pracownikami jednostek, o których mowa w ust. 2, stosunek pracy lub zlecenia 
zawiązuje i rozwiązuje prezes Zarządu lub jego zastępca. 

Komisja Rewizyjna Fundacji 
§ 20 

1. Komisja Rewizyjna Fundacji (zwana dalej Komisją Rewizyjną) składa się z 3 - 5 osób, 
wybranych przez Radę, w tym przewodniczącego i zastępcy. 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani przed upływem Kadencji przez 

Radę na wniosek Przewodniczącego Komisji z uzasadnionych przyczyn. 

§ 21 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą: 
a) kontrolowanie stanu majątku Fundacji i wyników działania, 
b) przeprowadzanie okresowych kontroli działania Zarządu i podlegających mu jednostek 

organizacyjnych, pod względem zgodności ze statutem, 
c) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności Zarządu i podległych mu jednostek 

organizacyjnych. 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mogą uczestniczyć 

w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
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§ 22 

1. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia co najmniej raz w roku, lub w miarę 
potrzeby, na wniosek Zarządu albo Prezydium Rady. 

2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, na jej zaproszenie, mogą brać udział członkowie 
Zarządu. 

Połączenie z inną Fundacją, zmiana celu lub statutu oraz likwidacja Fundacji 

§ 23 

1. Rada Fundacji podejmuje większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 
upoważnionych do głosowania, uchwały dotyczące: 
a) połączenia się z inną fundacją o celach podobnych lub tożsamych, 
b) zmiany statutu, 
c) likwidacji Fundacji z określeniem sposobu rozdysponowania jej majątku. 

2. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba że w uchwale 
o likwidacji mianowano likwidatorami inne osoby. 

§ 24 
1. Zarząd Fundacji informuje Dziekana Wydziału AGH, o działalności Fundacji, w tym 

o zmianach: 

a) osobowych organów statutowych Fundacji, 

b) celów Fundacji, 

c) statutu Fundacji, 

d) połączeniu z inną fundacją, lub jej likwidacji. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy ogólne dotyczące 
fundacji i przepisy prawa cywilnego. 


