
“STATUT FUNDACJI „Para-NORMAL Activity”” 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1


1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Para-NORMAL Activity”, 
zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.


2. Fundacja została ustanowiona przez: 
Judytę Pożerniuk, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez 
notariusza – Natalię Łyszczak w kancelarii notarialnej przy  
ul. Horbaczewskiego 4-6 lok. 50, 54-130 we Wrocławiu w dniu 21.12.2021 roku.


3. Nazwa fundacji brzmi: Fundacja „Para-NORMAL Activity”.


§ 2


1. Fundacja ma osobowość prawną.


2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.


3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.


4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej 
działalności za ubiegły rok kalendarzowy.


5. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.


§ 3


1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.


2. Fundacji może posługiwać się własnym znakiem identyfikacyjnym, który może zostać 
zarejestrowany i objęty ochroną prawną.


§ 4




Fundacja   może   ustanawiać   certyfikaty,   odznaki,   medale honorowe i przyznawać je 
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 
Fundacji, przyczyniającymi się do realizacji celów statutowych Fundacji.


§ 5


1. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 

prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, filie i oddziały na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie dla realizacji celów 

statutowych i tylko w formach wspierających statutową działalność w zakresie, który 

stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”): 


1. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 


2. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet,


3. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 


4. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych,


5. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych, 


6. 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 


7. 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 


8.  82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,


9.  96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,


10. 85.59.B - Działalność  edukacyjna i szkolenie (Pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,


11. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, 

 



§ 6


1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną. Pozyskany dochód 
z działalności odpłatnej, w całości może być przeznaczony na dalszą realizację celów 
i pokrycie kosztów administracyjno-kadrowych. Nie może być natomiast 
przeznaczony na pokrycie kosztów niezwiązanych z działalnością fundacji.


2. Formy działalności statutowej Fundacji są rachunkowo wyodrębnione.


§ 7


Fundacja może nadawać tytuł „Zasłużony dla Fundacji”.


Rozdział 2. 

Majątek Fundacji 

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.500 zł (słownie: 

tysiąc pięćset złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, w tym na 
działalność gospodarczą przeznacza się 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz 
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


2. Fundacja może prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
działalność gospodarczą w dziedzinach i kierunkach mających bezpośredni wpływ na 
powiększenie wartości majątkowych służących realizacji celów określonych w § 10 
niniejszego statutu.


3. Fundacja może gromadzić swój majątek w walucie polskiej oraz w walucie obcej we 
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.


4. Majątek Fundacji jest w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji.


5. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:


a. darowizn, spadków, zapisów,


b. subwencji i dotacji,


c. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,


d. odsetek, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,


e. odpłatnej działalności statutowej,




f. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w § 8 
ust. 2 i 3 niniejszego statutu


7. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
tylko dla realizacji celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.


§ 9


1. Majątek Fundacji nie może być:


a. przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, 
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 zwanych dalej „osobami bliskimi”;


b. przekazany na rzecz jej członków, członków organów oraz ich bliskich osób, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 
przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;


c. wykorzystany na rzecz jej 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 celów statutowych;


d. wykorzystany do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą


członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


2. Fundacja odpowiada za swoje działania całym swym majątkiem.


Rozdział III 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 10


1. Celami Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie:

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób 

z dysfunkcją ruchu.




2. Zmniejszania dystansu społecznego pomiędzy osobami z dysfunkcją ruchu, a 
osobami sprawnymi.


3. Promowania turystyki osób z dysfunkcją ruchu.

4. Kreowania wizerunku osób niepełnosprawnych jako jednostek odnajdujących się 

we wszystkich rolach społecznych.

5. Edukacji oraz uświadamiania społeczeństwa na temat istnienia i usuwania barier 

architektonicznych.

2. Fundacja realizuje swoje cele o których mowa w §10 ust. 1 poprzez:


1. Edukację i szkolenia na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją ruchu.

2. Tworzenie i nadawanie znaków dostępności oraz ich promocję.

3. Wydawanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

4. Promowanie turystyki osób z dysfunkcją ruchu.

5. Prowadzenie kanałów w social media.

6. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe fundacji.

7. Promocję działań fundacji.

8. Pomoc osobom z dysfunkcjami ruchu w łatwiejszym podróżowaniu przez 

wskazanie trudności i ryzyka, przyjaznych miejsc oraz sposobów przemieszczania 
się.


9. Organizowanie kampanii promocyjnych,

10. Propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności.




11. Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji 
radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz 
reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w 
zakresie objętym celami Fundacji,


12. Działalność na rzecz rozwoju świadomości społecznej,

13. Działalność szkoleniową, edukacyjną,

14. Działania na rzecz  likwidacji barier w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie, w tym barier architektonicznych,

15. Współpracę z organami władzy publicznej i innymi organizacjami pozarządowymi 

w zakresie realizacji celów Fundacji,


3. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w §10, 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz 
innych podmiotach i organizacjach.


Rozdział IV 

Organy Fundacji i ich kompetencje 

§ 11

1. Organem zarządzającym jest Zarząd, który zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na 

zewnątrz.


2. Fundacja dla właściwego realizowania celów statutowych może powoływać także inne 
organy, w szczególności Radę Fundacji oraz inne, jeżeli Zarząd uzna je za konieczne.


3. Nowe organy w Fundacji powołuje Fundator na wniosek Prezesa Zarządu. 
 

§12 
 

Zarząd Fundacji 
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją 

na zewnątrz.


2. Zarząd fundacji składa się z  jednej lub więcej osób, przy czym maksymalna liczba 
członków Zarządu może wynosić 5 osób. Kadencja Zarządu – 3 lata. Funkcję członka 
Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  




3. Członków Zarządu powołuje i  odwołuje Fundator. Fundator może sam pełnić funkcje 
Prezesa lub Członka Zarządu.


4. Członkostwo w  Zarządzie ustaje z  chwilą odwołania lub śmierci. Odwołanie członka 
Zarządu następuje m.in. w razie: 
a. Złożenia przez Członka rezygnacji. 
b. Zaniechania pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż cztery 
miesiące. 
c. Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji lub przepisów prawa.


5. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który winien być zatwierdzony przez Fundatora.

6. W przypadku śmierci Fundatora, Członków Zarządu będzie powoływał aktualny Prezes 

Zarządu, jeżeli natomiast w Fundacji została powołana Rada Fundacji wtedy Rada będzie 
wybierała Prezesa i Członków Zarządu.


7. W skład Zarządy Fundacji wchodzi Prezes i Członkowie Zarządu.

8. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator w  składzie: Judyta Pożerniuk – Prezes Zarządu 

Fundacji.


§ 13 

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich spawach nie 
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:


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


2. Zarząd działa zgodnie z regulaminem.


3. Pracami Zarządu kieruje prezes.


4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż cztery razy w roku.


5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.


6. Wynagrodzenie za pracę Członków Zarządu określa Fundator.


7. Wynagrodzenie za pracę Członków Zarządu i  pracowników biura będą wypłacane 
wyłącznie z wypracowanych środków Fundacji


§ 14

Zarząd Fundacji w szczególności:


	1. Opracowuje projekty preliminarzy wydatków Fundacji.


2. Kieruje bieżącą działalnością oraz zarządza majątkiem Fundacji.




3. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych oraz wyników jej 
działalności finansowo – gospodarczej.


4. Przyjmuje subwencje, dotacje, spadki, darowizny i zapisy.


5. Występuje z  wnioskami w  sprawach przystąpienia Fundacji do innych fundacji, 
spółek i organizacji gospodarczych.


6. Uchwala regulamin biura Fundacji, przyjmuje i  zwalnia pracowników biura oraz 
ustala ich wynagrodzenie za pracę.


7. Sporządza sprawozdania z  działalności Fundacji oraz przedstawia bilans 
z wnioskiem o udzielenie zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


8. Opracowuje wnioski o zmianę Statutu oraz połączenia i likwidacji Fundacji.


§ 15

1. Oświadczenia woli w  imieniu Fundacji składają: w  przypadku zarządu 
jednoosobowego – jedyny członek Zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego – 
co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności 
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w  tym Prezesa 
lub Wiceprezesa. 
3. W  sprawach ze stosunku pracy, Fundację wobec członków Zarządu reprezentuje 
Fundator, a w przypadku ustanowienia Rada Fundacji. 
4. W  sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcje kierownika zakładu 
pracy.


§ 16 

RADA FUNDACJI 
(w przypadku jej powołania)


1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków. 
2. W skład Rady wchodzą osoby powołane oświadczeniem Fundatora. 
3. Osoby wskazane przez Fundatora, o  których mowa w  ust. 2  powyżej, mają prawo 
uczestniczenia w Radzie Fundacji z głosem doradczym. 
4. Fundator może być reprezentowany w Razie Fundacji przez osobę umocowaną do jego 
reprezentowania – w formie pisemnej. 
5. Wszystkie uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy liczby członków. 



6. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
	 a. uchwalenie wieloletnich programów działania Fundacji. 
	 b. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu. 
	 c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu. 
	 d. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną Fundacją. 
	 e. dokonywanie interpretacji postanowień Statutu Fundacji. 
 
7. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia z ust 2 przechodzą na Prezesa Zarządu. 

Rozdział V 

Zmiana statutu Fundacji 

§ 17

1. Fundator dopuszcza możliwość zmiany zarówno statutu Fundacji, jak i zmiany celów 

Fundacji.

2. Zmiana statutu Fundacji, w tym również jej celów, następuje w formie uchwały 

Fundatora.


Rozdział VI 

Likwidacja Fundacji 

§ 18

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

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w formie uchwały.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność 

odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.


Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 19

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, o ile nie zostanie naruszony cel 

Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia fundacji podejmuje Fundator w formie uchwały.




3. W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami 
niniejszego statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, w razie 
braku testamentu, osoba wskazana przez jego spadkobierców.
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