Statut
Fundacji „Nagle Sami”
(tekst jednolity)

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „Nagle Sami”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Olgę Morawską zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Bąbkę w Kancelarii Notarialnej w
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 7/9 lok. 24, w dniu 8 lipca 2011 roku.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.
§4
Fundacja

używa

pieczątek

z

danymi

identyfikacyjnymi

Fundacji.

§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest działalność mająca na celu wspieranie osób, które znalazły się w trudnym
położeniu życiowym w związku ze śmiercią współmałżonka, oraz ich rodzin.
§7
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a. Zapewnienie pomocy dla wdów i wdowców oraz ich rodzin, w tym przede wszystkim
pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.
b. organizowanie i udział w imprezach pokazujących problem samotności i problem
wdowieństwa w społeczeństwie,
c. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
d. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych
problemem wdowieństwa,
e. organizowanie grup wsparcia dla wdów, wdowców oraz ich rodzin,
f. organizacja i prowadzenie programów mających na celu przywrócenie osób dotkniętych
problemem wdowieństwa oraz ich rodzin do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
g. edukacja społeczna dotycząca żałoby, samotności i wdowieństwa.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), przy
czym 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na rzecz działalności gospodarczej
Fundacji, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych.
f. działalności gospodarczej Fundacji
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
§ 9a
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie norm przepisanych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie realizacji jej celów
statutowych.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane są wyłącznie na rzecz
działalności statutowej Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indzie niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10
Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 11
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora.
2. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. odwołania przez Fundatora,
c. śmierci członka Zarządu.

§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Fundatora o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną
wszystkim członkom Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji
§ 14
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych w wartości do
wysokości 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), składać może każdy członek
Zarządu samodzielnie, w pozostałych sprawach, w tym w sprawach majątkowych
przekraczających wartość 20 000 złotych (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) oświadczenia
woli w imieniu Fundacji składać może Prezes Zarządu
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 15
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

