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Gliwice,  kwiecień  2010 

 

 

STATUT FUNDACJI 

„PRZEMYSŁ METALI NIEŻELAZNYCH PRZYJAZNY SWOIM SENIOROM” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja „Przemysł Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim Seniorom” zwana dalej 

„Fundacja” ustanowiona została aktem notarialnym nr Repertorium A3910/2008 

z dnia 06.03.2008 roku w Kancelarii Notarialnej  w Gliwicach 

PRZEZ: 

1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych z siedzibą  

w Gliwicach. 

2. Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. z o.o. z 

siedzibą w Katowicach 

3. Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach 

4. Fundacja Przemysł Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim Seniorom będzie 

posługiwała się nazwą skróconą „Pro Senior” 

 

§ 2 

1. Fundacja działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, tekst jednolity (Dz.U. z 1991 r. 

Nr 45 poz. 203. zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 121 poz. 769, z 2000 r. Nr 120 

poz.1268, z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2005 r. Nr 175 poz. 1462, Nr 167 

poz. 1398), 

1a) ustawy z dnia 24 kwietnia 1984 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), 

2) niniejszego statutu. 
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§ 3 

1. Ministrem właściwym dla sprawowania nadzoru pośredniego nad fundacją ze 

względu na cele fundacji jest Minister Pracy. 

§ 4 

1. Siedzibą fundacji jest miasto Gliwice, a terenem działalności Rzeczpospolita 

Polska oraz obszar innych krajów. 

§ 5 

1. Fundacja ma osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego  za nr 0000312250 

 

§ 6 

1. Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować po wniesieniu 

wkładu materialnego osoby fizyczne i prawne z kraju i z zagranicy. 

 

§ 7 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, oraz tworzyć 

swoje oddziały w kraju i  za granicą. 

 

II. Cel i środki działania Fundacji 

§ 8 

1. Celem fundacji jest nieodpłatne niesienie wszechstronnej pomocy osobom ze 

środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, 

którzy uzyskali uprawnienia emerytalne lub rentowe (zwani dalej seniorami). 

2. Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a 

w szczególności  przez: 

1) zapewnienie osobom potrzebującym jak również ich rodzinom 

zorganizowanej opieki w stopniu uzależnionym od potrzeby, 

2) organizowanie wolontariatu, 
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3) podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej nad seniorami, poprzez 

sponsorowanie technicznego rozwoju specjalistycznych placówek 

leczniczych współpracujących z Fundacją,  

4) organizowanie i  dofinansowywanie lecznictwa sanatoryjnego, 

wczasów leczniczych oraz innych form aktywnego wypoczynku 

i rekreacji, 

5) organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć ułatwiających 

podejmowanie przez seniorów ponownej aktywności życiowej. 

6) skupianie wokół celów Fundacji zainteresowanych środowisk, w 

szczególności: środowiska pracownicze przemysłu Metali Nieżelaznych 

i współpracujących z PMN jednostek Naukowo-Badawczych, lokalnych 

działaczy samorządowych i gospodarczych, 

7) pozyskiwanie zleceń na realizację zadań publicznych. 

§ 8a 

1.  Działalność której mowa w §2. obejmuje zadania w zakresie: 

1) ochrony i promocji zdrowia seniorów i ich rodzin, 

2) nauki, edukacji i oświaty dla tzw. trzeciego wieku, 

3) krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku seniorów i ich rodzin, 

4) ochrony dóbr kultury i tradycji przemysłowej realizowanej z udziałem seniorów, 

5) podnoszenia świadomości ekologicznej, w tym ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

§ 9 

1. Zasady, formy, zakres działalności:  

1) Podstawową zasadą realizacji celów fundacji jest partnerska współpraca 

z Zarządami Kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali 

Nieżelaznych (SITMN), 

2) Fundacja działa w formie zorganizowanej struktury tworzącej filie 

i oddziały na terytorium swojej działalności. 
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III. Majątek Fundacji 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowią: 

1) fundusz założycielski w kwocie 12.000 PLN słownie: dwanaście 

tysięcy złotych 

2) wniesiony przez fundatorów. 

3) nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i spadków, oraz 

nabyte przez Fundację, 

4) środki finansowe pochodzące z: 

 subwencji, darowizn, spadków, zapisów, 

 odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, 

 dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, 

 zbiórkach publicznych i innych źródeł. 

 

§ 11 

1. Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada swoim majątkiem. 

 

§ 12 

1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za 

sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku wymagają dla swej 

ważności podpisanie przez dwóch członków Zarządu lub jednego członka 

Zarządu wspólnie z pełnomocnikiem. 

2. Zbycie trwałych składników majątku, których wartość przekracza kwotę 

ustaloną przez Zgromadzenie Fundatorów, może nastąpić tylko za zgodą tego 

Zgromadzenia.  

3. Do reprezentowania Fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i 

udzielania pełnomocnictw,  upoważnieni są dwaj przedstawiciele zarządu 

łącznie. 
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§ 13 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

IV. Organizacja Fundacji 

§ 14 

1. Fundacja prowadzi statutową działalność na rzecz wyodrębnionej grupy 

(emerytów i rencistów) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej lub materialnej, na którą przeznacza cały dochód. 

 

§ 15 

1. Fundacja ma następujące statutowe organy:  

1) Zgromadzenie Fundatorów, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 16 

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą  wszyscy fundatorzy – założyciele Fundacji. 

2. Zgromadzenie zbiera się co najmniej jeden raz do roku oraz niezwłocznie na 

wniosek każdego z jego członków, lub na umotywowany wniosek Zarządu. 

3. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

2) ustalanie statutu Fundacji ( skreśla się „i jego zmian”), 

3) uchwalanie regulaminów działania: Zgromadzenia Fundatorów, Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej, 

4) powoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji, 

5) zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji, w tym 

preliminarza wynagrodzeń, 
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6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji. 

7) podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji z inną fundacją oraz 

likwidacji Fundacji. 

8) wykonywanie innych zadań określonych w poszczególnych przepisach 

statutu.  

 

§ 17 

1. Zarząd Fundacji liczy 2-5 członków, w tym prezes i 1-2 wiceprezesów. 

2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeby nie 

rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. 

3. O terminie i porządku dziennym każdego posiedzenia Zarządu prezes 

powiadamia przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej Fundacji. 

4. Do zadań Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Fundacji i składanie jej 

sprawozdań ze swojej działalności, 

2) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem 

i obowiązującymi przepisami prawa, 

3) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

4) wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji 

pozostałych organów Fundacji. 

 

§ 18 

1. Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 członków jest organem kontrolnym 

Fundacji. Na czele komisji stoi przewodniczący wybrany przez Zgromadzenie 

Fundatorów. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby 

nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 
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3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie i ocenianie co najmniej 2 razy w roku, całokształtu 

działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem księgowych 

zapisów, 

2) przedkładanie Zgromadzeniu Fundatorów i Zarządowi informacji, opinii 

i uwag związanych z przeprowadzonymi kontrolami, 

3) składanie Zgromadzeniu Fundacji sprawozdań ze swojej działalności i 

występowanie z wnioskami o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium 

Zarządowi Fundacji. 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które spełniają następujące 

warunki: 

1) nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nim 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej, 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

określone w art.8. pkt.8 Ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

 

§ 19 

1. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą 

większością głosów, z wyjątkiem uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, 

albo zmiany jej statutu, które mogą być podjęte większością 2/3 głosów. 

2. Do prawomocności uchwał organów Fundacji wymagana jest obecność co 

najmniej połowy składu ich członków. 
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§ 20 

1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro 

Fundacji, które jest podporządkowane prezesowi Zarządu. 

2. Zasady działania Biura zatwierdza Zgromadzenie Fundatorów. 

 

§ 21 

1. Zgromadzenie Fundatorów może ustalić, że prezes i inni członkowie Zarządu 

mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem na podstawie cywilno-prawnej 

umowy. 

V. Księgowość i sprawozdawczość 

§ 22 

1. Księgowość Fundacji jest prowadzona według zasad określonych w Ustawie o 

Rachunkowości. 

2. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe 

ze swojej działalności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 08 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 

działalności fundacji. 

3. Fundacja przekazuje Ministrowi Pracy sprawozdania o których umowa w pkt.2. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 23 

 Postanowieniem niniejszego statutu zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz 

osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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). 
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2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich. 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów 
w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

Dodaje się: 

§ 24 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 

§ 25 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w 

drodze jednomyślnej uchwały. 

 

                                 Fundatorzy:  

1. Józef Zbigniew Szymański                Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
     Prezes Zarządu                 Przemysłu Metali Nieżelaznych  

                        w Gliwicach 

 

………………………………………. 

2. Zbigniew Śmieszek                              Instytut Metali  Nieżelaznych  

     Dyrektor                          w Gliwicach 

 

……………………………………… 

3. Marian Szary                                         Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania 
    Prezes Zarządu                            Informatyki Consorg Sp. z o.o. 

              w  Chorzowie 

 

…………………………………….. 

4. Zbigniew Twardowski                                        Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania 
     Wiceprezes Zarządu                           Informatyki Consorg Sp. z o.o. 

              w Chorzowie 


