STATUT
FUNDACJI PROMOCJI AKROBATYKI POWIETRZNEJ „VERTYKALNA”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Promocji Akrobatyki Powietrznej „VERTYKALNA”
zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Małgorzatę Bąk, zwaną dalej „Fundatorem”,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Borzemską-Wiliczkiewicz we
Wrocławiu, dnia 09.01.2018 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach(Dz.U.1991, Nr46. poz.203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego
Statutu.
§2
Siedzibą fundacji jest Wrocław, województwo dolnośląskie.
§3
1. Właściwym ministrem jest Minister Sportu i Turystyki.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony/nieokreślony.
§4
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
2. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Promocji Akrobatyki Powietrznej”.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W celu realizacji zadań określonych w niniejszym statucie Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą.
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność również za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się w swojej
działalności odpowiednimi językami obcymi.
5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z
innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundacje i inne
organizacje pożytku publicznego.

6. Fundacja może współpracować i przystępować do spółek, oraz innych fundacji
działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
7. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub
tych samych celach statutowych.
8. Fundacja może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Cele Fundacji są następujące:
1. Inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej,
rekreacyjnej, edukacyjnej i społecznej we wszelkich jej postaciach i związanych z nią
instytucji.
2. Prowadzenie teatru eksperymentalnego.
3. Organizowanie i wspieranie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Fundacja cele określone w § 6 realizuje w szczególności:
1. w zakresie punktu 1 poprzez:
a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
b) Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości
niesione przez sport oraz kulturę;
c) Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw sportowych i kulturalnych;
d) Działanie na rzecz rozwoju i integracji dzieci i młodzieży;
e) Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk
zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu;
f) Dotowanie osób fizycznych i prawnych realizujących cele Fundacji w szczególności
finansowanie stypendiów i nagród;
g) Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, a w
szczególności z fundacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami państwa;
h) Współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
i) Udział w międzynarodowych organizacjach związanych z działalnością sportową i
kulturalną;
j) Pozyskiwania sponsorów okolicznościowych i stałych;
k) Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć pobudzających rozwój uczestnictwa w życiu
społecznym i aktywności na polu kultury, sztuki, sportu, rekreacji i edukacji;
l) Finansowanie prac naukowych i wydawniczych z zakresu sportu i kultury;
m) Organizowanie i finansowanie konferencji, sympozjów, seminariów,wystaw,
wernisaży, konsultacji o charakterze sportowym i kulturalnym;

n) Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez
kulturę i sport;
o) Integrowanie środowisk oraz osób zainteresowanych realizacją celów Fundacji;
p) Wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu
materialnego rodziny;
2. W zakresie punktu 2 poprzez:
a) Prowadzenie w różnych formach działalności socjalnej na rzecz pracowników teatru w
szczególności aktorów, scenografów, muzyków, reżyserów i sportowców;
b) Zakup sprzętu sportowego do organizacji treningów oraz przedstawień artystycznych;
c) Wynajem sal oraz innych miejsc do przedstawień, prowadzenia prób oraz treningów;
d) Szkolenia młodzieży pod kątem pracy artystycznej;
e) Mecenat artystyczny nad młodymi, szczególnie uzdolnionymi artystami;
3. W zakresie punktu 3 poprzez:
a) Organizowanie i dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży latem
oraz zimą;
b) Fundowanie nagród dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
c) Wspieranie akcji sportowych, w szczególności o tematyce akrobatyki sportowej i
powietrznej, gimnastyki artystycznej;
d) Organizowanie i finansowanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży;
e) Pomoc przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych;
f) Promowanie masowej rekreacji ruchowej;
g) Organizowanie warsztatów oraz kursów o charakterze sportowym;
h) Identyfikacja i wspieranie talentów sportowych;

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§7
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych), oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§8
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a)
darowizn osób prawnych i fizycznych, spadków, zapisów zarówno krajowych jak i
zagranicznych,
b)

subwencji osób prawnych,

c)
d)

dotacji oraz grantów,
zbiórek, aukcji, przetargów i imprez publicznych organizowanych na rzecz Fundacji,

e)

dochodów z majątku Fundacji,

g)

z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;

h)

dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,

i)

funduszy publicznych oraz europejskich

j)

dotacji z budżetu państwa

k)

odsetek bankowych

l)
1% podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego zgodnie z odrębnymi
przepisami i przekazanego na rzecz Fundacji
2. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na
pokrycie kosztów działalności Fundacji.
3. Dochody, o których mowa w § 8 pkt. a. oraz b. mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSOBY ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§9
1. Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, o ile została powołana
c. Inne organy mogą zostać powołane w drodze odrębnej uchwały Zarządu, która określi
również zakres ich kompetencji

§ 10
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, którzy są powoływani przez Fundatora na
czas nieokreślony.
2. Członkiem Zarządu może być Fundator.
3. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany przez Fundatora na czas
nieokreślony.
4. Członek Zarządu, inny niż Fundator może być w każdej chwili odwołany na mocy
oświadczenia Fundatora.
5. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje:
a. Z chwilą doręczenia oświadczenia o odwołaniu z Zarządu Fundacji
b. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora
c. W przypadku niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż roku
d. W przypadku nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
e. W przypadku istotnego naruszenia postanowień statutu
f. Z chwilą śmierci członka Zarządu

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
do kompetencji innych organów Fundacji.
§ 12
Zarząd w szczególności:
Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Dba o realizację celów statutowych Fundacji.
Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji z należytą dbałością.
Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji oraz plany finansowe.
Przyjmuje darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy.
Uchwala regulaminy potrzebne do realizacji celów statutowych.
Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności
statutowej oraz w działalności gospodarczej.
h. Składa wnioski do Rady Fundacji o zmianę statutu.
i. Wnioskuje do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 13
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku, z inicjatywy Fundatora.
O terminach posiedzeń Zarządu powiadamiani są członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
Członkowie Zarządu mogą być nagradzani i wynagradzani z tytułu działalności na
rzecz Fundacji
§ 14

1. Rada Fundacji jest organem fakultatywnym, który może być powołana na mocy
odrębnej uchwały Fundatora.
2. Rada pełni funkcje kontrolne i doradcze.
3. Rada Fundacji składa się z 2 lub 3 członków, przy czym liczbę członków określi
Fundator w uchwale dotyczącej powołania Rady.
4. Członków Rady powołuje każdorazowo Fundator na okres dwuletniej wspólnej
kadencji.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.

6. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem
kadencji.
§ 15
1. Członkostwo w Radzie wygasa:
a. Z chwilą złożenia rezygnacji Fundatorowi.
b. Z chwilą upływu okresu kadencji.
c. Z powodu prawomocnego skazania członka Rady Fundacji za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
d. Z chwilą doręczenia oświadczenia Fundatora o odwołaniu z Rady Fundacji
e. Z chwilą śmierci członka Rady.
2. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w szczególności w przypadku
zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają, bądź w znacznym stopniu utrudniają
pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do
danego członka Rady Fundacji.
§ 16
1.Do zadań Rady Fundacji należy:
a. Nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji.
b. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań lub bilansu Zarządu z
działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
c. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
§ 17
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
Fundacji co najmniej raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel
Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
5. Posiedzeniom Rady przewodzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
V. SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem
majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych Fundacji wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
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 mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyduje Fundator.
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. Decyzja o likwidacji może zapaść jedynie
na wniosek Zarządu Fundacji.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

