Tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany wprowadzone
Uchwałą nr 3/I/2011. Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
z dnia 22 marca 2011 r.
Tekst jednolity statutu nie uwzględnia zmiany § 5 dotyczącego celu Fundacji zgodnie z decyzją KRS.

STATUT
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki zwana dalej
Fundacją została założona przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej
Fundatorami, a wymienione w akcie notarialnym z dnia 6 czerwca 1990 roku
zarejestrowanym za numerem repertorium A-VII-8823/90 w Państwowym Biurze
Notarialnym w Warszawie.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja może posiadać status organizacji pożytku publicznego.
§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest m. S.t. Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju
i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4.
- skreślony -

Rozdział II
Cele Fundacji
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§ 5.
Celem Fundacji jest:

1. popieranie działalności mającej na celu popularyzowanie osiągnięć Jerzego
Kukuczki oraz utrwalanie pamięci o Nim,

2. udzielanie zapomóg ofiarom wypadków związanych z działalnością alpinistyczną
i ich rodzinom,

3. wspieranie i finansowanie osób uprawiających alpinizm oraz organizacji
alpinistycznych,

4. popieranie i finansowanie działalności alpinistycznej w Tatrach, szczególnie w
postaci budowy i utrzymania obiektów służących osobom uprawiającym
alpinizm oraz przedsięwzięć szkoleniowych,

5. wspieranie i finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
naturalnego Tatr i innych rejonów wspinaczkowych Polski,

6. wspieranie wszelkich form alpinistycznej działalności sportowej i wyprawowej,
7. inspirowanie, popieranie i finansowanie działalności wydawniczej związanej z
alpinizmem,

8. inspirowanie, popieranie i finansowanie produkcji sprzętu alpinistycznego oraz
jego atestacji,

9. inspirowanie, popieranie i finansowanie wszelkich form działalności społecznej
związanej z alpinizmem,

10. wspieranie reprezentacji alpinizmu polskiego na forum międzynarodowym i
propagowanie alpinizmu polskiego za granicą,

11. ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów związanych z alpinizmem.

Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 6.
Majątek Fundacji stanowią:

1. Fundusz Założycielski,
2. Dochody Fundacji.
§ 7.
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Fundusz Założycielski stanowią wkłady, wniesione przez Fundatorów w wysokości
16.000.000 zł przed denominacją.
§ 8.

1. Dochody Fundacji stanowią:
a. spadki, darowizny, zapisy,
b. dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na
rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne

c. dochody z działalności gospodarczej, w tym dochody z majątku nieruchomego
i ruchomego

d. dochody ze zbiórek organizowanych przez Fundację
e. odsetki kapitałowe
f. inne wpływy i dochody.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas,
gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
znacznie przewyższa wysokość długów spadkowych.
§ 9.

1. Dysponowanie środkami, pochodzącymi ze źródeł, o których mowa w § 8 ust.1.
lit. a

i b winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia

przekazanych Fundacji środków pieniężnych i rzeczowych.

2. Przekazanie wymienionych wyżej środków uhonorowane zostanie poprzez
odnotowanie tego faktu w dokumentach i wydawnictwach Fundacji oraz
wystosowanie do ofiarodawcy honorowego adresu.

3. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny
(jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 50000PLN___________mogą
ubiegać się o przyznanie tytułu Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter
osobisty i nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
§ 10.
Dokonanie wypłaty z Funduszu Założycielskiego wymaga uchwały Rady Fundacji.
§ 11.
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1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym
realizacji celów statutowych Fundacji. Zakres działalności prowadzonej przez
Fundację oraz zasady ewidencji księgowej określone są w załączniku do
niniejszego Statutu. Działalność gospodarcza Fundacji może mieć charakter
wyłącznie dodatkowy w stosunku do działalności na rzecz ogółu społeczności
alpinistycznej prowadzonej poprzez realizację celów Fundacji.

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami związanymi z prowadzeniem przez
Fundację

działalności

gospodarczej,

będzie

przeznaczana

wyłącznie

na

działalność pożytku publicznego.

3. Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek oraz zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji oraz
Zarządu Fundacji, a także osób, z którymi członkowie tych organów oraz
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu 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, zwanymi dalej
Osobami bliskimi,

b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zgromadzenia
Fundatorów, Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji 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,

c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków Zgromadzenia Fundatorów,
Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji lub pracowników oraz ich Osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celów Fundacji,

d. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji oraz
Zarządu Fundacji lub pracownicy oraz ich Osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 11¹.
Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i inne nagrody lub
wyróżnienia, i przyznawać je osobom zasłużonym dla Fundacji.
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Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 12.
Organami fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów
2. Rada Fundacji
3. Zarząd Fundacji
§ 13.

1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą osoby fizyczne i prawne będące
założycielami Fundacji. Założyciele Fundacji mogą działać na Zgromadzeniu
Fundatorów poprzez pełnomocników. Każdemu Założycielowi Fundacji na
Zgromadzeniu Fundatorów przysługuje jeden głos. Zgromadzenie Fundatorów
jest ważne ,jeżeli jest obecnych jest co najmniej 50% członków

tego

Zgromadzenia.

2. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego pełniącego
funkcję przez okres kadencji Rady Fundacji, który jednocześnie pełni funkcję
przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów
kieruje pracami Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy posiedzeniom Zgromadzenia Fundatorów.

3. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej
inicjatywy lub na podstawie uchwały Rady Fundacji w terminie przez nich
określonym, ale nie rzadziej niż raz na 3 lata.

4. Do zakresu działania Zgromadzenia Fundatorów należy:
− powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
− określanie głównych kierunków działalności Fundacji
− opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich planów i programów działania
Fundacji

− ocena pracy Rady Fundacji
− uchwalanie Regulaminów Rady Fundacji i Zarządu Fundacji
− podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia lub likwidacji Fundacji.
5. Status członka Zgromadzenia Fundatorów wygasa w razie śmierci lub, w
przypadku osoby prawnej, zakończenia jej bytu prawnego.
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§ 14.

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru nad Zarządem Fundacji. Rada Fundacji
składa się z 5 – 9 członków, wybieranych przez Zgromadzenie Fundatorów i
funkcjonuje

w

sposób

stały.

Rada

Fundacji

powoływana

jest

uchwałą

Zgromadzenia Fundatorów na okres trzech lat. Członkostwo w Radzie Fundacji
ustaje w wypadku odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów, śmierci lub
pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Przewodniczącemu Rady Fundacji
lub, w wypadku tego Przewodniczącego, Zgromadzeniu Fundatorów.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub
na wniosek Zarządu Fundacji w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż
raz w roku.

3. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
− powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
− podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie
ich wynagrodzenia

− ocena i zatwierdzanie dorocznych sprawozdań Zarządu z działalności
Fundacji za dany rok kalendarzowy oraz sprawozdań finansowych Fundacji
za dany rok kalendarzowy, a także udzielanie absolutorium członkom
Zarządu Fundacji

− bieżąca kontrola Zarządu Fundacji
− uchwalanie wytycznych dla Zarządu dotyczących ogólnych kierunków
działania Fundacji

− przyznawanie odznaczeń orderów, medali, nagród i wyróżnień
− przyznawanie statusu sponsora
− wyrażanie zgody na czynności Zarządu Fundacji dotyczące majątku Fundacji
w kwocie przekraczającej 100000PLN.

4. Członek Rady Fundacji nie może pełnić równocześnie funkcji członka Zarządu
Fundacji, ani też pozostawać z takim członkiem w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.

5. Członek Rady Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
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6. Członek Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji może otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji uchwalony
przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 15.

1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacji. Zarząd Fundacji składa
się z 5 – 7 osób, które ze swego grona wybierają Dyrektora oraz jego zastępcę.
Skład Zarządu Fundacji wybierany jest uchwałą Rady Fundacji na okres 3 lat.
.Skład Zarządu Fundacji wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez
Fundatorów lub członków Rady Fundacji. Członkostwo w Zarządzie Fundacji
ustaje w wypadku odwołania przez Zarząd Fundacji, śmierci lub pisemnej
rezygnacji z członkostwa złożonej Dyrektorowi Zarządu Fundacji lub, w wypadku
tego Dyrektora, Radzie Fundacji.

2. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z
działalnością Fundacji, a nie zastrzeżone w niniejszym statucie bądź ustawie dla
innych organów, a w szczególności:

− kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
− reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
− sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
− przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
− ustalanie planów zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji
oraz zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy

− opracowanie

rocznych

przygotowywanie

i

wieloletnich

rocznych

sprawozdań

planów
z

działania

działalności

Fundacji,

Fundacji

oraz

sprawozdań finansowych Fundacji za poprzedni rok kalendarzowy

3. Do podejmowania czynności prawnych w imieniu Fundacji uprawnieni są co
najmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym Dyrektor lub jego zastępca.

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Dyrektor. Posiedzenia te odbywają się
stosownie do potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5. Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
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6. Tryb działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji
uchwalony przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 16.

1. Wszelkie uchwały Rady Fundacji i Zarządu Fundacji zapadają zwykłą
większością

głosów,

przy

obecności

minimum

50%

członków.

Uchwały

Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej
ilości głosów podczas obrad Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji decyduje
głos Przewodniczącego Fundacji, a podczas obrad Zarządu Fundacji głos
Dyrektora. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu
tajnym.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 mogą być podejmowane także w trybie
obiegowym, w formie pisemnej.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 17.
Zmiana statutu - poza trybem przewidzianym w ustawie – wymaga uchwały
Zgromadzenia Fundatorów.
§ 18.
Fundacja może przystępować bądź łączyć się z innymi fundacjami.
§ 19.

1. Likwidacja Fundacji następuje przez uchwałę Zgromadzenia Fundatorów w
wypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja jest ustanowiona, lub w razie
wyczerpania majątku Fundacji. Fundacja od momentu zgłoszenia rozpoczęcia
likwidacji do właściwego sądu działa pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.

2. Likwidacji Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji chyba, że Zgromadzenie
Fundatorów postanowi inaczej. Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem zdania 1,
zobowiązany jest:

a. zgłosić rozpoczęcie likwidacji Fundacji do sądu, lub innego właściwego
organu,

b. podjąć czynności likwidacyjne, mające na celu zakończenie bieżących
spraw Fundacji, wykonanie zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności,
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c. zgłosić zakończenie likwidacji do właściwego sądu, lub innego właściwego
organu.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przechodzi na własność Polskiego
Związku Alpinizmu a w razie jego likwidacji na zastępującą go ogólnopolską
organizację alpinistyczną.

Załącznik do Statutu Fundacji
Wspierania Alpinizmu Polskiego
im. Jerzego Kukuczki

I.

Działalność gospodarcza jest prowadzona przez Fundację, powoływane przez nią
zakłady lub w formie udziałów w spółkach i w szczególności obejmuje następujące
pozycje (zgodnie z polską klasyfikacją działalności gospodarczej z 2007 r.):

−

32.30 Z - produkcja sprzętu sportowego

−

55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego

zakwaterowania,

−

58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,

−

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i

programów telewizyjnych

−

59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami

wideo i programami telewizyjnymi

−

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów

−

68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

dzierżawionymi,

−

72.19. Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie

pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

−

77.21.Z

–

wypożyczanie

i

dzierżawa

sprzętu

rekreacyjnego

i

sportowego,

−

79.90.

A

–

działalność

pilotów

wycieczek

i

przewodników

turystycznych,

−

79.90.B - działalność w zakresie informacji turystycznej,

−

79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie

indziej niesklasyfikowana,
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−

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i

kongresów,

−

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych

i rekreacyjnych,

−

88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie

indziej nie sklasyfikowana,

−

91.01 – Działalność bibliotek i archiwów

−

93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,

−

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

−

94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie

indziej niesklasyfikowana,

−

95.29.Z – naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i

domowego,

−

96.09.Z

–

pozostała

działalność

usługowa,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana.

II.

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad
dotyczących prowadzenia ksiąg handlowych określonych w odpowiednich
przepisach prawa.

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzeń, oraz wielkość środków na
wynagrodzenia,

nagrody

pracowników

zatrudnionych

w

działalności

gospodarczej określa Zarząd Fundacji.

3. Fundacja odprowadza składki na podatek dochodowy od osób fizycznych dla
pracowników i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych według zasad
przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.

4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej'
Fundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych
obowiązującymi przepisami.

5. Działalność

gospodarcza

Fundacji

opodatkowana

jest

według

zasad

obowiązujących osoby prawne.
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