
Zał. do uchwały nr 7  Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im.Jerzego 

Kukuczki   z dn. 1.06.2016 

 

 

 

REGULAMIN FUNDUSZU im. ANDRZEJA ZAWADY 

 

1. Fundusz im. Andrzeja Zawady, zwany dalej Funduszem, został utworzony przez p. Annę 

Milewską-Zawadę dla uczczenia pamięci Andrzeja Zawady. Wniesiona przez nią kwota w 

wysokości 25.000,00 PLN stanowi fundusz założycielski.  

2. Celem Funduszu jest wspieranie projektów wspinaczek wysokogórskich 

charakteryzujących się wysokimi walorami sportowymi.  

3. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty wspinaczek, które:  

a. będą odbywać się w górach wysokich. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje 

się, że góry wysokie to góry powyżej 4.000 m npm., z wyłączeniem Alp, oraz góry 

Kaukazu 

b. są lodowcowe 

c. leżą na obszarach pozaeuropejskich 

d. mają charakter eksploracyjny. Termin eksploracyjny oznacza zdobywanie szczytów 

lub ścian do tej pory niezdobytych. 

4.  dla uzyskania dofinansowania konieczne jest spełnienie kryterium z p. 3.a oraz minimum 

jednego z trzech pozostałych (3.b lub 3.c lub 3.d) 

5. Funduszem zarządza Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego 

Kukuczki, zwany dalej Zarządem.  

6. Środkami Funduszu są:  

a. fundusz założycielski,  

b. wpłaty na konto Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki bez 

określonego celu przeznaczenia - według decyzji Zarządu,  

c. dobrowolne docelowe wpłaty osób fizycznych i prawnych,  

d. zyski z operacji finansowych,  

e. dotacje.  

7. Środki Funduszu gromadzone są na wydzielonym subkoncie konta Fundacji Wspierania 

Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.  

8. Wspieranie działalności wspinaczkowej finansowane jest ze środków Funduszu, przy 

spełnieniu następujących warunków:  

a. fundusz założycielski nie może być naruszony,  

b. wyjątkiem od tej zasady jest użycie funduszu założycielskiego do operacji finansowych, 

mających na celu pomnażanie środków funduszu,  

c. do operacji finansowych, polegających na lokowaniu środków funduszu założycielskiego na 

lokatach długoterminowych wystarczy wspólna decyzja dyrektora generalnego Fundacji (lub 

jego zastępcy) i jednego członka Zarządu, zgodnie z procedurą przewidzianą w takich 



wypadkach przez statut Fundacji.  

d. inne operacje finansowe z użyciem Funduszu wymagają jednomyślnej zgody wszystkich 

członków Zarządu.  

9. Likwidacja Funduszu może nastąpić na podstawie jednomyślnej zgody wszystkich 

członków Zarządu i akceptacji Fundatorki.  

10. Przydziału środków finansowych dokonuje Zarząd na wniosek osoby zainteresowanej.  

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

11.  Beneficjenci środków Funduszu są zobowiązani do promowania idei Fundacji. W tym 

celu zawarte będzie Porozumienie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

12. Przydział środków finansowych następuje w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów, przy udziale co najmniej 3/4 liczby członków Zarządu. Każdorazowo Zarząd 

uzasadnia podjętą decyzję.  

13. Decyzje o przyznaniu dotacji wraz z uzasadnieniem publikowane będą na stronie 

internetowej Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.  

14. Wnioski o wsparcie, zgodnie z p. 10 niniejszego regulaminu, należy składać na adres 

mailowy Fundacji do dnia 15 listopada  na okres grudzień-maj i do 15 maja na okres 

czerwiec-listopad. 

15. Wsparcie mogą uzyskać tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Wsparcie jest imienne.  

16. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Zarządu.  

 

 

Uchwalono w dniu 19 stycznia 2007 r., 

                      ze zmianami w dn. 15.12 2008, 11.02.2009, 10.09.2010, 09.2014 i 1.06.2016 

 

 


