POLITYKA UDZIELANIA DAROWIZN

Poprzez przekazywanie darowizn Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE stara się
reagować na potrzeby instytucji działających na terenie regionu, tj. miasta, powiatu
starachowickiego i województwa świętokrzyskiego oraz środowiska w jakim działa
Spółka (np. wyższe uczelnie, organizacje branżowe). W szczególności wspierane są
projekty wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej i
edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy z korzyścią dla społeczności.
Zasady przyznawania darowizn przez Spółkę
1. O przyznanie darowizny, poprzez złożenie stosownego pisemnego wniosku,
mogą ubiegać się osoby prawne lub fizyczne.
2. Każdorazowo o przyznaniu i przekazaniu darowizny decyduje Zarząd Spółki,
podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Spółka nie ma obowiązku zawiadamiania wnioskodawcy w przypadku gdy nie
zostanie przyznana darowizna lub uzasadniania podjętej decyzji.
4. Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki, Zarząd podejmuje decyzje o
przyznaniu darowizn w danym roku obrotowym do łącznej kwoty darowizn w
wysokości 100 tysięcy złotych. Przekroczenie kwoty 100 tys. zł wymaga zgody
Rady Nadzorczej Spółki.
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Cele, na które może zostać przyznana darowizna
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomoc medyczną.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Wspieranie kultury, turystyki i krajoznawstwa.
Wypoczynek dzieci i młodzieży.
Wspieranie szkół, uczelni i instytucji użyteczności publicznej.
Przedsięwzięcia religijne i patriotyczne.
Inne zgodnie z przyjętą polityką.

Postanowienia końcowe
1. Dokumentację dotyczącą przyznawania darowizn prowadzi Dyrektor Biura
Zarządu i Kadr.
2. Decyzja Zarządu o przyznaniu darowizny, przekazywana jest do Zespołu
Finansowego, celem dokonania przelewu na rzecz wnioskodawcy.
3. W corocznym sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, Zarząd przedstawia
Radzie Nadzorczej zestawienie kwotowe i podmiotowe z określeniem celu, na
który darowizna została przeznaczona.
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