STATUT
Fundacji Mooney – pomagamy w pełni
(tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 2.03.2017 r. oraz z dnia 6.04.2017 r.)

§1
1. Fundacja Mooney – pomagamy w pełni, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona
przez Fundatora Pana Rafała Krystowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym z dnia 3.01.2017 r. sporządzonym przed notariuszem Justyną Tuszyńską,
Kancelaria Notarialna w Krakowie, Rep. A Nr 31/2017
2. Niniejszy Statut Fundacji w dalszej jego części nazywany jest Statutem.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników
swojej nazwy w językach obcych.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność również
poza granicami Rzeczpospolitej.
3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą,
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
5. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§4
Do celów statutowych Fundacji należy:
1. wspieranie i niesienie pomocy osobom mającym problemy ze słuchem, w
szczególności osobom głuchym, głuchoniemym i słabo słyszącym, a także
wskazywanie i promowanie bezpiecznych sposobów na udział takich osób w handlu
internetowym,
2. niesienie wsparcia i pomocy opiekunom osób głuchych, głuchoniemych i słabo
słyszących;

3. współpracowanie z instytucjami państwowymi, organami administracji rządowej i
samorządowej, ośrodkami kultury oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie
wspierania i aktywizacji społeczno-zawodowej osób głuchych, głuchoniemych i słabo
słyszących oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu,
4. działanie na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie
niepełnosprawności,
5. działanie na rzecz środowiska naturalnego poprzez promowanie zdrowego i
ekologicznego trybu życia,
6. promowanie i edukacja w przedmiocie wpływu środowiska naturalnego na stan
zdrowia człowieka,
7. zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej ekologii, a w tym zrównoważonego
rozwoju, segregacji odpadów, odnawialnych źródeł energii, ochrony zagrożonych
gatunków,
8. współpracowanie z instytucjami państwowymi, organami administracji rządowej i
samorządowej, ośrodkami kultury oraz z organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się działalnością ekologiczną,

9. promowanie i propagowanie idei wolontariatu oraz celów związanych z działaniami
Fundacji.

§5
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) prowadzenie kampanii edukacyjnej dla osob głuchych, głuchoniemych i słabo
słyszących, w jaki sposob mogą sprzedawać swoje rzeczy używane,
b) przygotowanie filmow z tłumaczem migowym jak bezpieczenie sprzedawać swoje
używane rzeczy;

c) warsztaty edukacyjne wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz
osób głuchych, głuchoniemych i słabo słyszących;
d) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na udzielanie pomocy osobom
głuchym, głuchoniemym oraz słabosłyszącym, mających na celu umożliwienie
zakupu leków, sprzętu medycznego oraz wsparcie badań słuchu;
e) świadczenie wolontariatu na rzecz osób głuchych, głuchoniemych i słabo słyszących,
w tym również wymagających pomocy i opieki, a także organizacja akcji, imprez,
wydarzeń, spotkań i przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym i
oświatowym, służących aktywizacji tych osób oraz integracji społecznej;
f) organizację szkoleń, kursów, warsztatów edukacyjnych, konferencji, forum,
kongresów, debat, edukacyjnych imprez integracyjnych dla osób głuchych,
głuchoniemych i słabosłyszących, członków ich rodzin, opiekunów oraz
społeczeństwa, których celem będzie zwiększanie świadomości społecznej związanej
z tym rodzajem niepełnosprawności oraz przełamywanie barier społecznych i
przeciwdziałanie dyskrymiancji i wykluczeniu;
g) prowadzenie bloga poświeconego tematyce ekologii oraz utylizację rzeczy
używanych;

h) przygotowywanie biuletynów informacyjnych dla zainteresowanych portali
internetowych odnośnie tego, jak ich użytkownicy mogą pozbywać się rzeczy
używanych w sposób najbardziej przyjazny środowisku;
i) organizację szkoleń, kursów, warsztatów edukacyjnych, konferencji, forum,
kongresów, debat, edukacyjnych imprez integracyjnych, happeningów i eventów
adresowanych do społeczeństwa, mających na celu promowanie ekologi, zdrowego
stylu życia oraz dbania o środowisko naturalne;
j) organizowanie i udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, których
przedmiotem są zagadnienia związane z niepełnosprawnością oraz ekologią i
ochroną środowiska;
k) współpracę i wymianę wzajemnych doświadczeń z instytucjami publicznymi i
organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji na
poziomie krajowym i międzynarodowym;
l) upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji za pośrednictwem
internetu oraz innych środków masowego przekazu, w szczególności w formie:
audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów, artykułów prasowych oraz reportaży,
wywiadów w prasie, radio i telewizji i za pomocą wydawnictw;
m) współpracę
z
osobami
fizycznymi,
osobami
prawnymi,
jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi
podmiotowość prawną, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi,
instytucjami państwowymi, celem upowszechniania i efektywnego wdrażania
modeli działań objętych celami statutowymi Fundacji;
n) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
2. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie 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;
b) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób wskazanych w lit. a) na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§6
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§7
1. Fundacja ma prawo do używania pieczęci i loga. Wzór pieczęci i loga ustanawia Zarząd
Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty
oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację
jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości
500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), a także środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działalności.

§9
Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister
Zdrowia.

§10
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) Świadczeń Fundatora;
b) Darowizn, spadków i zapisów;
c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) Odsetek bankowych;
e) Dotacji i subwencji osób prawnych;
f) Dochodów z majątku fundacji;
g) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
h) funduszy Unii Europejskiej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.

§11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§12
Organem Fundacji jest Zarząd.

§13
W skład pierwszego Zarządu wchodzą: Pan Rafał Krystowski jako Prezes Zarządu oraz
Panowie Wojciech Jakubowski i Mateusz Ziółkowski jako Wiceprezesi Zarządu.

§14
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów,
powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. W przypadku śmierci
Fundatora wyboru członków Zarządu dokonują Panowie Wojciech Jakubowski oraz
Mateusz Ziółkowski na mocy jednomyślnej uchwały, a przypadku, gdy podjęcie przez
nich jednomyślnej uchwały nie jest możliwe, wyboru członków Zarządu dokonuje
najstarszy z nich.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Fundatora.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Zarządu.

§15
1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;

f) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym
profilu działania;
g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją;
h) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji;
i) powoływanie oddziałów Fundacji;
j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

§16
1. Zarząd Fundacji ma prawo powołać i odwołać:
a) Radę programową;
b) Zespoły doradcze.
2. Skład ciał doradczych ustala Zarząd.

§17
1. Posiedzenia Zarządu odbywaja się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.

§18
1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym
Prezesa Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos
Prezesa Zarządu.
3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

§19
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji
samodzielnie.

§20
1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie niemożności
podjęcia decyzji kompetencję tę przejmuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiana celu fundacji, następuje na mocy uchwały Fundatora.
3. Zmian statutu dokonuje Zarząd Fundacji, w trybie przewidzianym w § 18. Do
zmiany Statutu jest wymagana zgoda Fundatora.

§21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora wybór
likwidatorów należy do Zarządu.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej
uchwały.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele
zbliżone z celami Fundacji. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne
cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

§22
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

………………………………………………………
Podpis Fundatora

