FUNDACJA „NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE"
STATUT (TEKST JEDNOLITY)
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1
Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze" zwana dalej „Fundacją" została ustanowiona przez Fundatorów
aktem notarialnym Repertorium A nr 5903/93 sporządzonym w Krakowie w dniu 16 grudnia 1993 r. i
działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity: DZ.U.
z 1991 r. Nr 48, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Fundacji jest
Kraków.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Czas trwania Fundacji i jest nieograniczony.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
6. Fundacja używa pieczęci z napisem określającym jej nazwę i siedzibę.
Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji.
§3
Celami Fundacji są:
a) propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć nauk górniczych oraz wspieranie nauk górniczych,
b) upowszechnianie wiedzy o historii górnictwa a także propagowanie i kultywowanie tradycji
górniczych,
c) upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji zarówno w kraju jak i za granicą,
d) inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych związanych z celami Fundacji,
e) wspomaganie wszelkich działań związanych z ochroną środowiska.
§4
I. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława
Staszica w Krakowie w zakresie modernizacji wyposażenia dydaktycznego i badawczego.
2. Promowanie rezultatów badań górniczych oraz inspirowanie nowych prac naukowych.
3. Współpracę z ośrodkami naukowymi i fundacjami w kraju i za granicą.
4. Materialne wspieranie uzdolnionych studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
5. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz działalności Fundacji w zakresie tradycji
górniczych.
6. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz środowiska górniczego.
7. Organizację i wspieranie wszelkich przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i inżynierią
środowiska (badanie, różnorodne formy edukacji wszelkich grup społecznych, wdrażanie
nowatorskich rozwiązań itp.).

1

II. Przedmiotem działalności Fundacji wg PKD są:
72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych,
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet),
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
§5
Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie planów rocznych i wieloletnich
zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
§6
Fundacja dla realizacji swoich celów może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami
społecznymi, przedsiębiorstwami, organami administracji i innymi podmiotami gospodarczymi
krajowymi i zagranicznymi.
Rozdział III. Majątek Fundacji.
§7
Majątek Fundacji stanowią:
fundusz założycielski w kwocie 2.800 zł (dwa tysiące osiemset zł) oraz środki finansowe, darowizny
nieruchomości i ruchomości oraz inne przysporzenia majątkowe poczynione przez , krajowe i
zagraniczne osoby fizyczne i prawne na rzecz Fundacji.
§8
Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,
b) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych,
krajowych i zagranicznych,
c) odsetki bankowe od funduszu założycielskiego i aktywów Fundacji,
d) dochody z imprez publicznych.
§9
1. Działalność gospodarczą służąca realizacji celów statutowych prowadzą wyodrębnione zespoły
Fundacji.
2. Zespoły te są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
3. Kierownictwo zespołów powołuje Zarząd Fundacji.
4. Kierownik zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
5. Zakres działania zespołów oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zespołami określa
regulamin organizacyjny zespołu ustalony przez Zarząd Fundacji.
6. Działalność gospodarcza prowadzona będzie na podstawie planów opracowanych przez Zarząd
Fundacji.
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7. Dochody netto z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych,
dalszy rozwój działalności gospodarczej oraz inne cele, w wysokości i propozycji określonej przez
Radę Fundacji.
8. W sprawach prowadzenia gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej stosowane będą ogólnie
obowiązujące przepisy.
Rozdział IV. Organy Fundacji.
§10
Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów,
2. Rada Fundacji,
3. Zarząd Fundacji.
§11
1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą wszyscy Fundatorzy, którzy złożyli oświadczenie woli o
ustanowieniu Fundacji oraz osoby, które zostały powołane do Zgromadzenia uchwałą Zarządu,
zgodnie z procedurą przewidzianą w §14 pkt 5.
1a. Nowi Członkowie Zgromadzenia Fundatorów powoływanie są przez Zarząd Fundacji spośród
osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla celów Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów może odbyć się w każdym czasie, ale zawsze odbywa się na początku
kadencji władz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława
Staszica w Krakowie i zwoływane jest przez Radę co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem
za pomocą listów poleconych lub doręczeń bezpośrednich za potwierdzeniem odbioru.
3. Uroczysta Sesja Zgromadzenia Fundatorów odbywa się raz do roku z okazji Dnia Górnika.
4. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 Fundatorów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
5. Zgromadzenie Fundatorów:
1) ocenia i wytycza kierunki działania Fundacji,
2) powołuje i odwołuje Radę Fundacji,
3) zatwierdza zmiany w statucie Fundacji,
4) podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji,
5) zatwierdza decyzję w sprawie połączenia się Fundacji z inną Fundacją.
§12
1. Rada Fundacji zwana dalej Radą składa się z 5-7 osób powoływanych przez Zgromadzenie
Fundatorów.
2. Rada może powoływać dodatkowo do swojego składu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatorów osoby szczególnie zasłużone dla celów Fundacji, a także wskazane przez instytucje lub
organizacje, które wniosły znaczny wkład w zwiększenie majątku Fundacji.
3. Kadencja Rady odpowiada kadencji władz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i sekretarza Rady - w głosowaniu tajnym.
5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje honorowo, ale przysługuje im prawo do zwrotu
poniesionych kosztów podróży, noclegów i diet.
6. Członków Rady odwołuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek zainteresowanych lub na wniosek
przewodniczącego Rady przy zgodzie 2/3 członków Rady - w głosowaniu tajnym.
§13
1. Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.
b) zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności
Fundacji.
c) przyjmowanie, ocena i zatwierdzanie okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych Zarządu
Fundacji z działalności statutowej Fundacji.
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d) uchwalanie i dokonywanie zmian regulaminu Zarządu Fundacji.
e) zatwierdzenie struktury i schematu organizacyjnego Fundacji.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego Rady lub
Sekretarza przy obecności co najmniej połowy członków.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
4. Czynności prawnych w imieniu Rady dokonują dwaj członkowie Rady łącznie.

§14
1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, z tym
że Prezesa powołuje Rada spośród osób rekomendowanych przez Dziekana Wydziału Górnictwa i
Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowo-gospodarcze,
reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
3. Szczegółowy zakres działania Zarządu Fundacji określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji
na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Kierowników Zespołów i określa zasady ich działania.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu. W razie równości decyduje głos Prezesa lub osoby prowadzącej posiedzenie. Posiedzenia
Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i na wniosek co najmniej trzech członków jednego z organów
Fundacji: Zarządu, Rady Fundacji lub Zgromadzenia Fundatorów.
6. Zarząd Fundacji przedkłada Radzie propozycje okresowych i wieloletnich planów działalności.
7. Zarząd Fundacji przedstawia Radzie corocznie w terminie do 31 marca sprawozdania rzeczowofinansowe ze swej działalności za ubiegły rok.
8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu - łącznie.
9. Kadencja Zarządu odpowiada kadencji władz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii
Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie.
10. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani przez Fundacją.
Rozdział V. Zmiany Statutu
§15
1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Zarządu bądź Rady po zatwierdzeniu przez
Zgromadzenie Fundatorów większością co najmniej 2/3 głosów.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe.
§16
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których Fundacja została
ustanowiona lub z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku podejmuje
Zgromadzenie Fundatorów, po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady Fundacji.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na zasilenie innych organizacji
społecznych i instytucji, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
3. Likwidatorem jest Zarząd Fundacji, który podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia
działalności Fundacji.
4. Likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.
§17
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją: połączenie to może nastąpić, jeśli w jego wyniku
mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
2. Decyzje w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji i Zgromadzenie Fundatorów.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy.
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