
STATUT  

FUNDACJA LOTNICZY LUBLIN 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Lotniczy Lublin”, zwana dalej „Fundacją” 

ustanowiona przez Jacka Woźniaka zwanego dalej „Fundatorem”, aktem 

notarialnym sporządzonym przed notariuszem Renatą Mierzwą w Lublinie 

przy ul. Sądowej 10/1 dnia 6 listopada 2017 r, Repertorium A nr 6287/2017, 

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 40) oraz niniejszego statutu.  

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Siedzibą Fundacji jest Lublin. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Obrony 

Narodowej/ Minister Infrastruktury i Budownictwa. 

§ 3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych, 

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej.  
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3. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłuma-

czeniem nazwy Fundacji w wybranych językach obcych. 

§ 4 

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz dane identy-

fikacyjne Fundacji. 

§ 5 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać 

je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i praw-

nym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fun-

dacji.  

2. Fundacja może ustanowić swoje godło i używać go na papierze służbo-

wym oraz na pojazdach należących do Fundacji. 

Rozdział II 

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI   

§ 6 

Celem Fundacji jest: 

1. wspieranie osób fizycznych i prawnych w pielęgnowaniu i podtrzymywa-

niu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kul-

turowej; 

2. działalność edukacyjna, oświatowa, naukowa i wychowawcza, w szcze-

gólności w szkołach wszystkich stopni, w zakresie upowszechniania wie-

dzy i umiejętności na rzecz obronności kraju; 

3. upowszechnianie wiedzy teoretycznej na rzecz obronności Państwa oraz 

na temat historii oręża polskiego oraz tradycji Wojska Polskiego; 
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4. promowanie Polskich Sił Zbrojnych i propagowanie służby wojskowej;

5. promowanie historii NATO;

6. niesienie pomocy żołnierzom poszkodowanym podczas pełnienia misji

międzynarodowych;

7. pomoc kombatantom II wojny światowej;

8. inicjowanie i wspieranie działań w różnych dziedzinach życia społeczne-

go związanych z popularyzacją i rozpowszechnianiem wiedzy o historii

Polski, zacieśnianiu więzi i tożsamości narodowej oraz ochroną praw i

wolności człowieka;

9. popularyzacja wiedzy na temat ważnych wydarzeń w historii Polski;

10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie

w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:

1. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz szkolenio-

wej;

2. działalność na rzecz tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie

postaw patriotycznych;

3. organizacje przedsięwzięć związanych z promowaniem historii narodo-

wej;

4. wspieranie i prowadzenie prac badawczych z historii Polski;

5. działalność wydawniczą w zakresie odpowiadającym celom fundacji;

6. współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, działają-

cymi w zakresie objętym celami fundacji;

7. promowanie celów statutowych i wyników działalności fundacji w

środkach masowego przekazu.

2. Fundacja realizuje swoje cele odpłatnie poprzez: 
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§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać, w tym finansowo, 

działania innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami 

Fundacji. 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI   

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 

1.000,- zł (jeden tysiące złotych) pochodzące ze środków własnych, wnie-

siony gotówką oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, papie-

ry wartościowe itp., nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Fundatorzy przeznaczają z funduszu założycielskiego, o którym mowa w 

ust. 1 kwotę 1.000 zł (jeden tysięcy złotych) na działalność podstawową 

Fundacji oraz 1.000 zł (jeden tysięcy złotych) na działalność gospodarczą. 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a. darowizn, spadków, zapisów; 

b. dotacji i subwencji oraz grantów; 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

d. dochodów z majątku Fundacji; 

e. dochodów z działalności gospodarczej; 

f. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach handlowych, 

g. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych; 

h. odsetek bankowych. 
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§ 11 

1. O przyjęciu przez Fundację dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów 

decyduje Zarząd Fundacji po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji.  

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mo-

gą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadko-

bierców lub donatorów. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane 

przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświad-

czenie  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

§12 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach 

obcych we właściwych bankach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§13 

Zabronione jest:  

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organiza-

cji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników Fun-

dacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracow-

nicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po-

krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 

są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 

„osobami bliskimi”, 

2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów 

lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to na-

stępuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  
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3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków orga-

nów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wyni-

ka z celu statutowego,  

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, 

członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

Rozdział IV 

Rodzaje działalności prowadzonej przez Fundację 

§14 

Fundacja prowadzi: 

a) działalność statutową; 

b) działalność gospodarczą. 

§15 

1. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statu-

tem.  

2. Działalność statutowa jest działalnością społecznie użyteczną w sferze za-

dań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publiczne-

go i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wy-

łączną statutową działalnością Fundacji. 

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność 

nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy działal-

ności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym okre-
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ślenie przychodów, kosztów  wyników przy uwzględnieniu przepisów do-

tyczących rachunkowości. 

4. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych oso-

bowych na zasadach prawem określonych.  

§ 16 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. Działalność gospodarcza jest pomocnicza wobec działalności statutowej, 

co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu 

działalności statutowej. 

3. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność 

statutową Fundacji.  

§ 17  

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez 

uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spół-

kach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w 

stosownych przepisach. 

2. Fundacja może w celu pozyskiwania środków na realizację swoich celów 

statutowych prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

§18 

1. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd po uzy-

skaniu akceptacji Rady Fundacji. 

2. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Funda-

cję, po akceptacji Rady Fundacji. 
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§19 

1. Zarząd, w każdym roku obrotowym sporządza sprawozdanie finansowe i 

przedkłada je Radzie Fundacji do akceptacji. 

2. W sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe wykaże straty, Zarząd przedstawia 

Radzie Fundacji propozycje co do sposobu i źródła pokrycia strat. 

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI  

§ 20 

Organami Fundacji są: 

1.  Zarząd. 

2.  Rada Fundacji. 

§ 21 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób – Prezesa Zarządu, Wice-

prezesa Zarządu i członków Zarządu. 

2. Prezes Zarządu Fundacji, Wiceprezes Zarządu Fundacji i członkowie Zarzą-

du powoływani są przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.  

3. Funkcję Prezesa i członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną ka-

dencję.  

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być od-

wołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały. 

5. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnych 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 
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§ 22 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego kwotę 10.000 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), wymagana jest uzyskanie zgody w 

formie uchwały Rady Fundacji. 

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu, w oparciu o postanowienia Statutu zo-

stanie określony w regulaminie uchwalonym przez Zarząd po uzyskaniu ak-

ceptacji przez Radę Fundacji.  

4. W przypadku, gdy niniejszy Statut wymaga uzyskania przez Zarząd  akcep-

tacji Rady Fundacji dla określonych działań lub zatwierdzenia tych działań, 

oznacza to, iż wymagana jest uchwała Rady Fundacji w tym przedmiocie.  

5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finanso-

wych,  

b) przedkładanie Radzie Fundacji Rocznego Sprawozdania (§22 ust. 11 

Statutu), 

c) uchwalanie regulaminów – po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji,  

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodze-

nia pracowników Fundacji, 

f) powoływanie pełnomocnika do kierowania wyodrębnioną sferą praw 

w Fundacji po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji (§22 ust. 10 Statu-

tu), 

g) nadawanie osobom prawnym, innym jednostkom organizacyjnym lub 

osobom fizycznym współpracującym z Fundacją tytułu Partnera Fun-

dacji/ Sponsora/Sponsora Strategicznego Fundacji/Członka Honoro-

wego Fundacji, 
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h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, po 

uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji, 

i) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji i podejmowanie decyzji, 

o których mowa w §30 Statutu w sprawach połączenia z inną fundacją.  

j) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów, 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. 

7. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie członka Zarządu, 

c) na żądanie członka Rady Fundacji. 

8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą 

większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Jeżeli Za-

rząd jest wieloosobowy może podejmować uchwały gdy w posiedzeniu bie-

rze udział co najmniej dwóch jego  członków. 

9. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji, po uzyskaniu akceptacji Rady Funda-

cji. 

11.  Zarząd co roku, najpóźniej w terminie do dnia 30 września po zakończeniu 

roku obrachunkowego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Rocz-

ne Sprawozdanie z działalności Fundacji. 

12. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały – po uzyskaniu akceptacji Rady 

Fundacji, nadawać osobom prawnym, innym jednostkom organizacyjnym 

lub osobom fizycznym współpracującym z Fundacją status Partnera Funda-

cji. Partner Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniach organów Fundacji 

z głosem doradczym, za zgodą danego organu. 
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§ 23.  

Sposób Reprezentacji 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj 

członkowie Zarządu działający łącznie. 

2. W przypadku istnienia zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu 

Fundacji składa członek Zarządu samodzielnie. 

Rada Fundacji 

§24 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Funda-

cji. 

2. Rada Fundacji przyjmuje kierunki działania Fundacji i sprawuje kontrolę nad 

jej działalnością. 

3. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy wymienieni w akcie fundacyj-

nym z dnia 6.11.2017 roku, z zastrzeżeniem, iż w imieniu Fundatora Jacka 

Woźniaka, w skład Rady Fundacji wchodzi osoba wskazana przez tego Fun-

datora lub jego następcę prawnego.  Fundator Jacek Woźniak lub jego na-

stępca prawny może w każdym czasie zmienić osobę wchodzącą w skład 

Rady Fundacji w jego imieniu.  

4. W skład Rady Fundacji mogą być powołane uchwałą Rady Fundacji, przy 

zachowaniu jednomyślności, inne osoby, w tym w szczególności ofiarodaw-

cy lub osoby wspomagające działalność Fundacji. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez 

to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały 

podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Fundacji. 
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6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 

członkostwa lub śmierci członka Rady, a w wypadku osób prawnych w razie 

ogłoszenia jej upadłości lub wszczęcia likwidacji. 

7. W wypadku śmierci członka Rady Fundacji na jego miejsce do Rady Funda-

cji wchodzi jeden ze spadkobierców, wyznaczony przez spadkobierców 

członka Rady Fundacji.  

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w 

Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

9. Członkowie Rady:  

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej,  

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uza-

sadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż prze-

ciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  

10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fun-

dacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Funda-

cją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpo-

wiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. W takim przy-

padku, osoba której członkostwo w Radzie Fundacji uległo zawieszeniu 

wskazuje osobę, która będzie pełniła funkcje członka Rady Fundacji w jej 

miejsce, odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji lub na 

czas trwania stosunku pracy. 
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11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 

Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady zwołuje i przewodniczy 

posiedzeniom Rady. Z upoważnienia Przewodniczącego zwołać i przewodni-

czyć posiedzeniom Rady może Wiceprzewodniczący Rady. 

§ 25 

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością 

głosów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie; w 

razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

§ 26 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:  

1. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i 

udzielanie członkom Zarządu absolutorium, 

2. wyrażanie zgody na działania Zarządu w przypadkach określonych w Statu-

cie, 

3. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań o wartości prze-

kraczającej 20.000 zł,  

4. ustalanie liczby członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie człon-

ków Zarządu, 

5. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, 

6. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

7. nadzór nad działalnością Fundacji, 

8. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną 

Fundacją lub o likwidacji Fundacji, 
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9. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji.   

§ 27 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów doty-

czących działalności Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

Rozdział V 

ZMIANA STATUTU 

§ 28 

1. Zmian Statutu dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większo-

ścią ¾ głosów. 

2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja 

została ustanowiona. 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może:  

a) współpracować i finansowo wspierać inne organizacje, stowarzyszenia, 

fundacje o podobnym profilu działania, 

b) połączyć się z inną Fundacją o podobnym profilu działania. 

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby 

ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
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§ 30 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy 

czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skutecz-

ności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały.  

§ 31 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i mająt-

ku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

§ 32 

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.  

§ 33 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać prze-

znaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospoli-

tej Polskiej fundacji mających status organizacji pożytku publicznego o zbliżo-

nych celach, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach. 

 

 


