STATUT FUNDACJI
Tekst jednolity
§1.
Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez
Jakuba Kubickiego i Piotra Maciejewskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Jadwigę Zacharzewską, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie
przy ul. Świętokrzyskiej numer 18 w dniu 9 grudnia 2013 r. za Repertorium A numer
5348/2013. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U Nr 46. poz. 203 z 1991 roku z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
Statutu.
§2.
Fundacja ma osobowość prawną. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3.
Siedziba Fundacji znajduje się w Łoziskach, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola.
§4.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw obronności.
§5.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju jak i
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§6.
Cele Fundacji są następujące:
a) promowanie i propagowanie sportów lotniczych i turystyki lotniczej,
b) promowanie rozwoju infrastruktury lotniczej,
c) promowanie rozwiązań i regulacji prawnych stwarzających warunki do rozwoju sportów
lotniczych,
d) promowanie wiedzy na temat lotnictwa,
e) szkolenie personelu lotniczego
f) zachowanie i promocja osiągnięć polskiej myśli technicznej związanej z przemysłem
lotniczym,
g) odbudowa i utrzymanie w stanie lotnym konstrukcji lotniczych wytwarzanych,
modernizowanych, bądź eksploatowanych w polskim lotnictwie wojskowym i cywilnym
a wypadku niemożliwości doprowadzenia do stanu lotnego, odbudowa do stanu

eksponatu muzealnego,
h) kreowanie pozytywnego wizerunku, kultywowanie i upowszechnianie tradycji oraz
historycznego dorobku Polskich Si Powietrznych,
i) organizowanie wspólnych przedsi wzi o charakterze wizerunkowym w celu
promowania i budowy spo ecznego zaufania do Polskich Si Powietrznych. Integrowanie
spo ecze stwa ze r odowiskami lotniczymi, krzewienia wiedzy o lotnictwie, jego historii i
tradycjach.
§7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację pokazów lotniczych
b) organizację lotów demonstracyjnych,
c) szkolenie personelu pokładowego, naziemnego i wsparcia technicznego,
d) organizację odczytów, szkoleń, pokazów, projekcji, audycji, widowisk, happeningów,
imprez publicznych,
e) prowadzenie internetowego portalu informacyjnego
f) prezentację kolekcji konstrukcji lotniczych,
g) ustanawianie nagród i stypendiów dla osób fzycznych, prawnych, instytucji i
podmiotów wspierających rozwój polskiego lotnictwa,
h) wspieranie medialne i fnansowe projektów objętych patronatem fundacji,
i) wspieranie (medialnie, organizacyjnie, fnansowo lub rzeczowo) innych organizacji
instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji.
j) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
§8
1.

Majątek Fundacji stanowią środki fnansowe w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych) wniesione przez Fundatorów jako fundusz założycielski oraz dochody z
nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2.

Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.000,- zł
(jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego określonego w ust.1.
§9

1. Dochody fundacji stanowią środki fnansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania, które w szczególności pochodzić mogą z:
a)

funduszu założycielskiego i wpłat fundatora

b)

darowizn, spadków i zapisów;

c)

dotacji i subwencji oraz grantów;

d)

dochodów z aktywów;

e)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

f)

wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych,
depozytów bankowych i odsetek oraz z papierów wartościowych i innych
instrumentów fnansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

2.

g)

dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

h)

dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

i)

środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych,

j)

innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fzycznych i prawnych.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych,
zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3.

Gospodarka fnansowa i księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są na zasadach
zgodnych z Polskim prawem.
§10.

1. Fundacja może przyjmować darowizny.
2. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na

określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie

przyjąć tego warunku. W takim wypadku

Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez

niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania,
Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może przyjąć spadek wyłącznie
z dobrodziejstwem inwentarza.
§11.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, w
zakresie określonym w Statucie Fundacji. W szczególności, Fundacja może
przystępować do spółek cywilnych, osobowych (w tym spółek komandytowych zarówno w
charakterze komplementariusza, jak i komandytariusza) i

kapitałowych oraz nabywać

prawa uczestnictwa w spółkach osobowych, jak również obejmować i nabywać

udziały i

akcje w spółkach.
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.000,00 zł
(jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego, określonego w § 8 Statutu.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
PKD 30.30.Z

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

PKD 33.16.Z
PKD 47.78.Z
PKD 47.91.Z
PKD 47.99.Z
PKD 51.10.Z
PKD 51.21.Z
PKD 52.23.Z
PKD 68.20.Z
PKD 74.90.Z

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Transport lotniczy pasażerski
Transport lotniczy towarów
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfkowana
PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
PKD 91.02.Z Działalność muzeów
4. Organem kierującym działalnością gospodarczą Fundacji jest Zarząd.
§12.
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2.

Zarząd Fundacji liczy od jednej do pięciu osób. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. W
przypadku zarządu jednoosobowego, osoba ta pełni funkcję Prezesa Zarządu.

3.

Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony. Funkcję
Członka / Prezesa Zarządu można pełnić aż do odwołania.

4.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

5.

Fundator może powołać na Członka (Prezesa) Zarządu dowolną osobę fzyczną
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Fundatora.

6.

Fundator powołuje pierwszy Zarząd w osobach:

7.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
śmierci członka Zarządu,
złożenia rezygnacji przez członka Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia,
przekazanego na ręce innego członka Zarządu lub Fundatora, w dniu jego złożenia,
odwołania przez Fundatora.
§13.

1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie wieloletnich, jak również rocznych planów działania Fundacji oraz planów
fnansowych,
b) sporządzanie preliminarza rocznego budżetu Fundacji,

c) kierowanie działalnością Fundacji, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami jej
statutu oraz regulaminem Zarządu
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu,
g) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności oraz sprawozdań z działalności
Fundacji
h) przedstawianie Fundatorowi propozycji zmian statutu, likwidacji Fundacji lub jej
połączenia z innym podmiotem..
3. Organem wspierającym zadania Zarządu Fundacji jest Rada Fundacji.
a) Rada Fundacji liczy od jednej do dziewięciu osób;
b) Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Fundacji;
c) Członków Rady, w tym Przewodniczącego powołuje się na czas nieoznaczony;
d) Funkcję Członka / Przewodniczącego Rady Fundacji można pełnić aż do odwołania;
e) Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator;
f) Fundator może powołać na Członka / Przewodniczącego Rady Fundacji dowolną osobę
fzyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Fundatora.
g) Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
I.
II.

śmierci członka Rady;
złożenia rezygnacji przez członka Rady w drodze pisemnego oświadczenia,
przekazanego na ręce innego członka Fundatora, Zarządu lub Rady, w dniu jego
złożenia;

III.

4.

odwołania przez Fundatora.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji. Zarząd może także powoływać konsultantów do oceny
podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć, może również zlecać konsultantom
wykonanie odpowiednich opracowań

5.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację poprzez nawiązania stosunku
pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej.

6.

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia członków Zarządu określają Fundatorzy.
§14.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a) W przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,
b)

2.

W przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu łącznie.

Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu zwołuje posiedzenia

Zarządu, oraz określa termin i porządek obrad.
3.

Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w drodze głosowań elektronicznych,
przeprowadzanych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem nie
zgłoszenia sprzeciwu co do przedmiotu uchwały przez żadnego z członków Zarządu
§15.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany w statucie Fundacji mogą również
obejmować cele Fundacji.
§16.
1.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.

3.

O połączeniu fundacji decydują Fundatorzy.
§17.

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków fnansowych i majątku.

2.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, który powołuje i odwołuje
likwidatorów Fundacji.
§18.

Środki fnansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji,
których działalność odpowiada celom Fundacji, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Piotr Maciejewski

