
 

STATUT 

FUNDACJA NIGDY NIE JESTEŚMY SAMI  
 
 

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 

1991 nr 46, poz. 203 ze zm.), fundator ustala statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA 

NIGDY NIE JESTEŚMY SAMI zwanej dalej „ Fundacją". ------------------------------------------------- 

 
 

 Nazwa, Siedziba i Teren Działania Fundacji
  

 

   § 1  

 

Fundacja nosi nazwę:  FUNDACJA NIGDY NIE JESTEŚMY SAMI.  ----------------------------- 
 
 

§ 2  

 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Radzyń Podlaski. ---------------------------------------------------------- 
 
 

§ 3  

 

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja prowadzi działalność 

pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa. -------------------------------------------------------- 

 
 

§ 4  

 

Fundacja jest organizacją o charakterze społecznie i gospodarczo użytecznym. ---------------------------- 
 
 

§ 5  

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. Fundacja posiada osobowość prawną. --------------------------- 
 
 

§ 6  

 

Fundacja wskazuje Ministra Zdrowia jako właściwego ze względu na cele Fundacji. --------------------- 
 
 

Przedmiot Cele i Formy Działania Fundacji  

§ 7  

Przedmiot działalności Fundacji: ----------------------------------------------------------------------------------- 



 

1. Działalność na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych; ------------------------------------------------------ 

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; ------------------------------------------------------------------ 

3. Działalność na rzecz osób starszych; ------------------------------------------------------------------------------ 

4. Działalność na rzecz osób niedomagających; -------------------------------------------------------------------- 

5. Pomoc społeczna; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Ochrona i promocja zdrowia; --------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. ------------------------------------------------------------------------- 

 
 

§ 8                                               

 

Do celów Fundacji należy: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 

starszym, niedomagającym; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Realizowanie programów profilaktycznych i zapobiegających niepełnosprawności oraz pogłębianiu 

się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych; -------------------------------------------------------------------- 

3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej; -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych zajmujących się 

rehabilitacją i opieką nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, niedomagającymi. ----------------------- 

 
 

§ 9  

 

Formy Działania Fundacji: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym: ---------------------------------------------------------------- 

a) rehabilitacja ofiar wypadków komunikacyjnych i osób niepełnosprawnych mająca na celu 

zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności fizycznej i społecznej;  -------------------- 

b) dofinansowywanie zakupu sprzętu ortopedycznego i pomocniczego zwłaszcza ofiarom wypadków 

komunikacyjnych oraz nauka efektywnego użytkowania pozyskanego sprzętu;  ------------------------------ 

c) pomoc w doborze zaopatrzenia ortopedycznego oraz środków pomocniczych ofiarom wypadków 

komunikacyjnych i osobom niepełnosprawnym; -------------------------------------------------------------------- 

d) rehabilitacja w warunkach domowych - zwłaszcza ofiar wypadków komunikacyjnych; -----------------

e)  organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na 

celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie  

w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami; --------------------------------------------------------------- 



 

f) wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy; --------------------------- 

g) pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; ------------------------- 

h) szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych; ---------------------------------------------- 

i) dostosowanie   lokali   mieszkalnych   i   innych   obiektów   do  potrzeb   osób 

niepełnosprawnych; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) pomoc przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych; -------------------------------------------------------- 

k) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; -------------------- 

1) udzielanie porad psychologicznych, logopedycznych, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych oraz ---- 

lekarskich ofiarom wypadków komunikacyjnych i osobom niepełnosprawnym; ----------------------------- 

ł) wszelkie inne działania zgodne z duchem powyższych postanowień.---------------------------------------- 

 

2. W zakresie realizowania programów profilaktycznych i zapobiegających niepełnosprawności oraz 

pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych: --------------------------------------------------- 

a) rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych; ----------------------------- 

b) doradztwo w zakresie dostosowania lokali mieszkalnych i innych obiektów dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ofiar wypadków 

komunikacyjnych; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych; ------------------------------------------ 

e) organizowanie obozów aktywnego wypoczynku oraz prowadzenie zajęć sportowych dla osób 

niepełnosprawnych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.W zakresie edukacji zdrowotnej: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) prowadzenie szkoleń o tematyce zdrowotnej; ---------------------------------------------------------------

b) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promujących zdrowy tryb życia i informujących  

o profilaktyce zdrowotnej oraz materiałów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; 

c) organizowanie konferencji, szkoleń o tematyce zgodnej z celami Fundacji; ---------------------------------- 

d) udzielanie instruktażu w zakresie samodzielnego wykonywania ćwiczeń osobom niepełnosprawnym  

i ich opiekunom; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) nauka prawidłowej pielęgnacji i samopielęgnacji; ---------------------------------------------------------------- 

f) prowadzenie grup wsparcia oraz terapii grupowej pacjentów niepełnosprawnymi" ich opiekunów. ------
  

/dostosowanie


 

4. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej i opieki społecznej zajmującej 

się rehabilitacją i opieką nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, niedomagającymi: ----------------- 

a) finansowanie częściowe lub całkowite szkoleń kadry medycznej i opieki społecznej; ------------------ 

b) przyznawanie stypendiów naukowych kadrze podnoszącej swoje kwalifikacje w zakresie 

rehabilitacji, pielęgnacji osób niepełnosprawnych. starszych, niedomagających; ---------------------------- 

c) finansowanie uczestnictwa kadry medycznej zajmującej się rehabilitacją i opieką społeczną  

w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych; ------------------------------------------------------- 

d) doposażanie w sprzęt specjalistyczny stanowisk pracy personelu medycznego zajmującego się 

rehabilitacją w zakresie umożliwiającym zwiększenie skuteczności i poprawę jakości leczenia 

usprawniającego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 1 0  

 

1. W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy administracji  

państwowej i samorządowej organizacjami społecznymi, gospodarczymi, szkołami wyższymi, ---------- 

instytucjami naukowymi, innymi osobami prawnymi, fizycznymi w kraju i za granicą. ------------------- 

2.Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje na 

podstawie umowy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej. --------------------------------------------------- 

4.Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. --------- 

5.Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących 

do sfery zadań publicznych lub celów statutowych. -------------------------------------------------------------- 

 
 

§ 1 1  
 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą działalność pożytku publicznego stosownie  

do Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/: --------------------------------------------------------------------- 

a/ 86.21.Z - Praktyka lekarska; -------------------------------------------------------------------------------------- 

b/ 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;----------------------------------------------------------------------- 

c/ 86.90.C - Działalność pielęgniarek i położnych; --------------------------------------------------------------- 

d/ 86.90.E - Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna; ---------------------------------------------- 

e/ 86.90.D - Działalność paramedyczna; --------------------------------------------------------------------------- 



 

f/ 85.60.Z - Porady psychologiczne i pedagogiczne; ------------------------------------------------------------- 

g/ 85.60.Z - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie ----------- 

sklasyfikowane. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą działalność pożytku publicznego stosownie do 

Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/: ------------------------------------------------------------------------- 

a/ 58.19.Z - Działalność wydawnicza pozostała; ------------------------------------------------------------------ 

b/ 78.30.Z - Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników; ---------------------------- 

c/84.1 l.Z - Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej; -------------------------------------- 

d/85.60.Z - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie 

sklasyfikowane;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e/ 86.90.E -Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana; ------- 

f/ 79.90.C - Działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana; --------------------------- 

g/ 96.04.Z - Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej; --------------------------------------------- 

 

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe 

oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym zasłużonym w realizacji jej celów.----------------------------  

 

Majątek Fundacji 

§ 1 3  

1. Początkowy majątek Fundacji stanowi 2.000 zł (dwa tysiące złotych). ------------------------------------ 

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: -------------------------------------------------------------------------- 

 

a) darowizn, spadków, zapisów; ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) dotacji i subwencji; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; ------------------------------------------------------------------- 

d) dochodów z majątku Fundacji; ----------------------------------------------------------------------------------- 

e) nawiązek zasądzanych na cele społeczne przez sądy; -------------------------------------------------------- 

f) odpisów podatkowych; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) odsetek bankowych. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



 

      § 1 2  
 
 
 

3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery 

wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome. ------------------------------------------------------------------- 

4. Fundacja może przyjmować darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych z kraju i zagranicy, o ile darczyńca nie zastrzega wykorzystania daru w sposób 

sprzeczny z celami Fundacji lub nie obciąża darowizny spełnieniem polecenia lub wypełnieniem 

zobowiązania nazbyt uciążliwego, w ocenie Zarządu, dla Fundacji. ------------------------------------------- 

5. Fundacja może przyjmować darowizny na realizację konkretnego celu zgodnego ze Statutem 

Fundacji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego nie mogą 

przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów bezpośrednich i zapewnienia ciągłości tej 

działalności. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 1 4  

Fundacji zabrania się: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów 

oraz pracownicy organizacji 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, zwanych dalej 

„osobami bliskimi", --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie 

to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; -----------------------------------------------------  

c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika z celu statutowego, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. ------------------------------------------------------------- 

 



 

Władze Fundacji 

§ 1 5  

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. ------------------------------------------------ 
 
 

§ 1 6  

Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu. Fundator może być prezesem Fundacji.------------ 

 

§ 1 7  

W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji pełni on funkcję Prezesa Zarządu. -------- 

W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu (Prezesa) podejmuje 

on decyzję o wyborze prezesa Fundacji. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Zarząd Fundacji  

§ 1 9  

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, 

powoływanych każdorazowo przez Fundatora. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych 

nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania 

lub odwołania członków Zarządu jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest 

jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków 

Zarządu, uprawnienia te przejmuje Wiceprezes Zarządu. -------------------------------------------  

2. Kadencja zarządu trwa 5 lat. -------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Członkowie zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska. 

4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie. ----------------------------------------------- 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: -------------------------------------------------------------------- 

  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce prezesa Fundacji, ----------------------------------------- 

 b. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ------------- 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ----------------------------------------------------------- 

 c. śmierci członka Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------- 

6. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka zarządu. Fundator na wniosek 

pozostałych członków Zarządu może odwołać członka Zarządu. ---------------------------------------------- 



 

7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. ------------------------ 

 
 

§ 2 0  

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: -------------------------------------------------------------------------------- 

 a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, ----------------------------------------------------------- 

b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. -------------------------------------------- 

c. realizacja celów statutowych, --------------------------------------------------------------------------- 

d. sporządzanie planów pracy i budżetu, ----------------------------------------------------------------- 

e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, ----------------------------------------------------------- 

f. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, -------------------------------------------------- 

g. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, ----------------- 

h. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami, --------------------- 

i. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji. -------------- 

 

§ 2 1  

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. ----------- 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes przesyłając informację o terminie pocztą -------- 

elektroniczną na adres e-mail zadeklarowany przez członka Zarządu w oświadczeniu pisemnym. ------- 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. ------------------------------ 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa Zarządu. Dla ważności 

głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub 

Wiceprezesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sposób Reprezentacji  

§ 2 2  

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy 

członek Zarządu samodzielnie. -------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Zmiana Statutu Fundacji  

§ 2 3  

 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd większością głosów na wniosek Zarządu Fundacji. ----- 

2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów działania Fundacji. ----------------------------------------------- 

 

Połączenie z Inną Fundacją  

§ 2 4  

 

1. Fundacja może połączyć się 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 2 5  

 

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

wyczerpania jej środków finansowych i majątku lub na  wniosek Zarządu. ------------------------------------ 

2. Decyzję w sprawie likwidacji z powodu wskazanego w § 25 ust. 1 statutu 

podejmuje większością głosów Zarząd Fundacji. ----------------------------------------------------------------- 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. ------------------------------------------------------ 

 

§ 2 6  

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Zarządu Fundacji na rzecz działających w Polsce fundacji o zbliżonych celach. ----------------------------- 


