Fundacja Moto Nadzieja
STATUT
uchwalony przez Fundatora w dniu 25 stycznia 2017 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą "Fundacja Moto Nadzieja" zwana w treści statutu "Fundacją"
ustanowiona została przez Mateusza Jurczyńskiego.
§2
Akt notarialny ustanowienia Fundacji sporządzony został przez Katarzynę Celewicz,
notariusza w Nowym Sączu, mającą Kancelarię przy ul. Pijarskiej 15/3, za numerem
Rep. A 121/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
§3
Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony i działa na podstawie
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z
2016 r. poz. 40) oraz niniejszego statutu.
§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
1. Siedzibą Fundacji jest Muszyna w powiecie nowosądeckim, województwo
małopolskie.
§6
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć Oddziały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z prawem miejscowo właściwym.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
§7
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby
Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§9
1

Fundacja może być członkiem i może uczestniczyć w pracach innych organizacji
krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działalności.
§ 10
Fundacja do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników lub zlecać
określone zadania innym podmiotom.
§ 11
Ministrem właściwym ze względu na cel fundacji jest Minister właściwy do spraw
transportu.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 12
1. Celami fundacji są:
a) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie podnoszenia
świadomości bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników
dróg, ze szczególnym naciskiem na kierowców jednośladów.
b) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie podnoszenia
świadomości bezpiecznego korzystania z jednośladu.
c) Promowanie bezpieczeństwa na drogach oraz zasad bezpiecznego
korzystania z jednośladu.
d) Działanie na rzecz stworzenia motocyklowych patroli niosących pierwszą
pomoc ofiarom wypadków w tym wspieranie finansowe instytucji, które już
takie organizują.
e) Upowszechnianie rozwiązań instytucjonalno-prawnych, które zapewniają
większe bezpieczeństwo na drogach publicznych.
f) Upowszechnianie rozwiązań instytucjonalno-prawnych, mających na celu
ochronę oraz pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych ze
szczególnych uwzględnieniem wypadków z udziałem jednośladów oraz pomoc
dla osób, które odniosły obrażenia (kontuzje) podczas korzystania
z jednośladu.
g) Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie
wprowadzenia zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz bezpiecznego
korzystania z jednośladu.
h) Popularyzacja idei mediacji społecznej.
i) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w
zakresie bezpieczeństwa na drogach.
j) Wspieranie działań na rzecz integracji, oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
k) Organizowanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw.
l) Organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji, w tym także dla osób
zajmujących się świadczeniem pomocy dla poszkodowanych w wypadkach
(pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej, itp.) na rzecz innych osób, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb kierujących jednośladami.
m) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie popularyzacji organizowania
i udzielania pomocy przed-medycznej, psychologicznej, dla dzieci, młodzieży
i dorosłych będących ofiarami wypadków drogowych.
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n) Organizowanie i promowanie działalności charytatywnej i dobroczynnej na
rzecz osób potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób
poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz osób, które odniosły
obrażenia w trakcie korzystania z jednośladu.
o) Działalność naukowa i edukacyjna w zakresie podnoszenia świadomości
bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników dróg,
ze szczególnym naciskiem na kierowców jednośladów.
p) Działalność naukowa i edukacyjna w zakresie podnoszenia świadomości
bezpiecznego korzystania z jednośladu.
q) Udostępnianie środków medycznych dla poszkodowanych w wypadku
jednośladu oraz osób, które odniosły obrażenia w trakcie korzystania
z jednośladu.
r) Pomoc rodzinom poszkodowanych osób w wypadku drogowym oraz rodzinom
osób, które doznały obrażeń ciała podczas używania jednośladu - w tym także
wspieranie pieniężne rodzin w przypadku śmierci uczestnika ruchu drogowego
podczas wypadku jednośladem oraz śmierci innej osoby, będącej
następstwem obrażeń doznanych w trakcie korzystania z jednośladu.
s) Pomoc pieniężna i rzeczowa dla poszkodowanych w wypadku jednośladu oraz
innych osób, które doznały obrażeń ciała podczas używania jednośladu.
t) Użyczanie na czas określony bądź nieokreślony przedmiotów rehabilitacyjnych
należących do fundacji tj. ortezy, wózki inwalidzkie, kule, opaski, ściągacze
itp.
2. Realizacja celów, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez:
a) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji;
b) współpracę z instytucjami opieki społecznej, służbą zdrowia, organizacjami
społecznymi poprzez użyczanie lub przekazywanie im sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego;
c) podejmowanie i wspomaganie inicjatyw zgodnych z ideami Fundacji;
u) promowanie postulatów dla wszystkich użytkowników dróg, ze szczególnym
naciskiem na kierowców jednośladów;
d) organizowanie i udział w imprezach promujących bezpieczeństwo ruchu
lądowego;
d) organizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia
prawnego, psychologicznego
oraz
finansowego,
poszkodowanym
w wypadkach drogowych oraz w trakcie korzystania z jednośladu;
e) edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie
bezpiecznego korzystania z jednośladu;
f) współpracę z różnymi podmiotami z sektora publicznego, sektora
biznesowego oraz pozarządowego, które są zainteresowane wsparciem osób
poszkodowanych w wypadkach drogowych;
g) organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji, w tym także dla osób
zajmujących się
świadczeniem
pomocy
(pomocy
psychologicznej,
prawnej, medycznej, itp.) na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach
drogowych, a także na rzecz innych osób, które odniosły obrażenia podczas
korzystania z jednośladu;
h) organizowanie różnych form edukacji społecznej w zakresie podnoszenia
świadomości bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie bezpiecznego
korzystania z jednośladu;
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i) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami
społecznymi o podobnym profilu działalności na terenie Polski, Unii
Europejskiej oraz poza granicami Unii Europejskiej;
j) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do realnej poprawy
bezpieczeństwa w ruchu lądowym w RP w tym w szczególności dot.
bezpieczeństwa kierowców jednośladów;
k) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do realnej poprawy
bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z jednośladu;
l) pomoc społeczną polegająca na świadczeniu osobom fizycznym,
zakwalifikowanym do realizowanych przez Fundację programów, wsparcia
finansowego i rzeczowego związanego z poszkodowaniem w wypadku
drogowym, bądź związanego ze wszelkimi urazami i obrażeniami powstałymi
w trakcie korzystania z jednośladu.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł
(słownie: pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Majątek Fundacji stanowi nadto inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej
działania.
3. Środki na realizację celów statutowych Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji, subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych,
3. Przychody uzyskiwane przez Fundację z majątku fundacji oraz różnego rodzaju
dotacji, o których mowa jest w ust. 2 mogą być przeznaczone wyłącznie na
realizację jej celów oraz na pokrycie niezbędnych kosztów służącej tym celom
administracji Fundacji.
4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych warunkami i okolicznościami
gospodarczymi część przychodów może być przeznaczona na powiększenie
majątku fundacji pod warunkiem, że nie ucierpią na skutek tego realizowane przez
fundację cele.
5. Fundacja jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
6. Członkowie fundacji nie odpowiadają za zobowiązania fundacji wobec osób
trzecich.
§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§ 15
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub
subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 1000 zł
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(słownie: tysiąc zł) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora
Fundacji oraz uzyskują wpis na listę Sponsorów Fundacji.
2. Fundacja gwarantuje każdej osobie fizycznej wspierającej Fundację kwotą min.
100 zł rocznie otrzymanie od Fundacji wsparcia finansowego, bądź rzeczowego, w
sytuacji w której osoba wspierająca Fundację odniosła obrażenia ciała w wypadku
drogowym z udziałem jednośladu czy też, doznała obrażeń ciała podczas
używania jednośladu, które to obrażenia uniemożliwiają normalne funkcjonowanie
na okres dłuższy niż 5 dni i wymagają stosowania środków medycznych bądź
rehabilitacyjnych
3. Wartość gwarantowanej pomocy finansowej (pieniężnej, bądź rzeczowej) to kwota
min. 500 złotych.
4. Szczegółowe formy przyznania pomocy określonej w § 15 pkt 3 określi Zarząd
Fundacji w drodze uchwały kreującej stosowny program pomocowy.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16
1. Podstawowym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na
zewnątrz,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
c) ustalanie wielkości zatrudnienia,
d) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i
nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilnoprawnych,
e) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
f) realizacja programów działania Fundacji,
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
h) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,
i) uchwalanie aktów normatywnych w sprawie, połączenia, utworzenia oddziału
Fundacji lub likwidacji Fundacji.
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków, nie więcej
jednakże niż z trzech osób.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na czas nieoznaczony.
3. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków
w każdym czasie.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania z zajmowanej funkcji przez Fundatora.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu i może pełnić funkcję Prezesa Zarządu
oraz może sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w statucie.
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§ 18
1. W skład pierwszego (jednoosobowego) Zarządu wchodzi Fundator, jako Prezes
Zarządu Fundacji.
2. Fundator nie może być odwołany ze sprawowanych funkcji, może natomiast z nich
sam zrezygnować lub wygasają one w przypadku jego śmierci.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 19
1. Zarząd posiada wyłączną kompetencje do reprezentowania spółki na zewnątrz,
składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji (w tym w sprawach majątkowych)
i podpisywania w imieniu Fundacji.
2. W przypadku powołania jednego członka Zarządu Fundacji - Prezesa Zarządu
Fundacji – posiada on wyłączne prawo do reprezentowania Fundacji.
3. W przypadku powołania większej liczby członków Zarządu Fundacji, Fundację
reprezentuje dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.
§ 20
1. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcje nieodpłatnie na podstawie stosunku
organizacyjnego łączącego członka Zarządu z Fundacją.
2. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji
w przypadku, gdy sytuacja finansowa Fundacji na to zezwala.
3.Członkowi Zarządu przysługuje z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu zwrot
uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka
Zarządu takich jak zwrot kosztów przejazdów oraz pobytu, zwrot kosztów utraconego
zarobku, zwrot wydatków poniesionych w ramach realizowanych na rzecz fundacji
zadań, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 21
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację
o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości –
listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów,
jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Wszystkie głosowania są jawne, jednakże w istotnych sprawach Prezes Zarządu
może zarządzić głosowanie tajne.
§ 22
1. Fundator może powołać Radę Fundacji, która stanowi organ nadzorczy
i opiniodawczy.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków i jest powoływana na czas
nieoznaczony.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
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Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Rady Fundacji lub każdego z jej
członków w każdym czasie.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może
nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej
rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Członkowie Rady Fundacji:
a/ nie mogą być członkami innych organów Fundacji,
b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy
umyślnej,
c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
§ 23
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.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Przewodniczący
Rady może zarządzić głosowanie tajne.
6. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen
powoływanych w tym celu konsultantów i specjalistów.
§ 24
Do zadań Rady należy w szczególności
1. nadzór nad działalnością Fundacji,
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie
absolutorium Zarządowi Fundacji,
6. kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji.
§ 25
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
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§ 26
1. W celu sprawniejszej realizacji celów statutowych, Zarząd może powoływać także
inne stałe lub tymczasowe organy doradcze Fundacji, jak komisje i sekcje.
2. Zasady działania organów doradczych, o których mowa w pkt 1 określa uchwałą
Zarząd we właściwych dla poszczególnych organów regulaminach.
3.Za udział w posiedzeniach członkom komisji i sekcji przysługuje zwrot kosztów w
kwotach określonych ryczałtowo przez Zarząd.
Rozdział V
Zmiana Statutu; Likwidacja Fundacji
§ 27
1. Zmian w Statucie dokonuje Fundator.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć także celów dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim Fundacji.
3. W szczególności zmiana taka może dotyczyć następujących sytuacji:
a) rozszerzenia celów działalności,
b) konkretyzacji celów,
c) wyłączenia celów, które stały się sprzeczne z prawem lub utraciły publiczny
charakter albo też stały się niewykonalne.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 28
Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych lub
w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
W przypadku Zarządu wieloosobowego wymagana jest jednomyślność wszystkich
członków Zarządu.
Likwidację przeprowadzają Likwidatorzy w osobach członków Zarządu.
Oświadczenia woli w imieniu Likwidatorów składane są wg. zasad dotyczących
reprezentacji fundacji przez członków Zarządu opisanych w § 19 pkt 2 i 3
niniejszego statutu.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy
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