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§ 1  

Fundacja pod nazwą „ Fundacja Normalnie”  zwana dalej „Fundacją” 

ustanowiona przez  Pana/ią : Magdalenę Kosobucką  zwaną dalej „Fundatorem” aktem 

notarialnym Repetytorium A Nr 3389/2019  sporządzonym przez notariusza Kamila 

Eugeniusza Wilgockiego  w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, ul. Edmunda Bałuki 21/1  

dnia 18.07.2019 r.  działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy o 

fundacjach i niniejszego statutu.   

  

§ 2  

Fundacja posiada osobowość prawną.  

  

§ 3  

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.   

  

§ 4  

1. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

językach obcych.  

4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami, w tym w szczególności poprzez współparterstwo ze Skarbem Państwa, 

samorządem terytorialnym, ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej a także przedsiębiorstwami.   

  

§ 5  

1. Fundacja używa pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę i siedzibę oraz inne dane 

identyfikacyjne.   

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz używać nazwy w innych 

językach.   

  

§ 6  

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych 

przez Fundację lub dla samej Fundacji.  

  

 

 

 

 

 

§ 7  

1.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.   

2. Działalność Fundacji może być też prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów prawa.   



3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na 

realizację celów statutowych.   

4. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może założyć działalność gospodarczą w 

formie spółek prawa handlowego, spółdzielni socjalnych itp.  

 

§ 8  

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

  

§ 9  

Misją Fundacji jest aktywizacja społeczna, zawodowa, zdrowotna, edukacyjna na rzecz osób 

potrzebujących oraz promocja zdrowia, przedsiębiorczości, innowacyjności, równych praw, 

bezpieczeństwa i rozwoju.   

 

  

  

Cele i zasady działania Fundacji  

§ 10  

Celami fundacji są:   

1. Inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich 

rodzinom 

2. Inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz ubóstwem, osobom bezrobotnym, biernym zawodowo, uzależnionym, 
osobom starszym oraz ich rodzinom a także innym osobom potrzebujących wsparcia 

3. Polepszenie warunków życia mieszkańców kraju na drodze rozwoju gospodarczego 

4. Działalność na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska 

naturalnego 

5. Kształtowanie postaw samodzielności, przedsiębiorczości i innowacyjności 

6. Kształcenie, ocena, pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku 

7. Wspieranie, organizowanie inicjatyw społecznych mających na celu pomoc osobom 

poszukującym pracy bezrobotnym, osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

ich rodzinom, osobom starszym 

8. Podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji i reintegracji zawodowej, zawodowej, 

społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, bez pracy, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

9. Finansowe wspieranie osób fizycznych i osób prawnych 

10. Podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację i rozwój obszarów wiejskich 

11. Wspieranie procesu integracji europejskiej w sferze społecznej i gospodarczej a także 

inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze europejskim 

12. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

13. Działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej 



14. Podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych polegających na tworzeniu i rozwoju 

firm, stowarzyszeń i zrzeszeń 

15. Wspieranie organizacji pozarządowych 

16. Podejmowanie działań związanych z kulturą, turystyką, wypoczynkiem, sportem 

17. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

18. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

19. Prowadzenie różnych działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju, 

edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży 

20. Promocja zdrowia i profilaktyki 

21. Szerzenie wiedzy, umiejętności i postaw w ramach działań z zakresu szeroko pojętej 

edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych 

22. Propagowane zasad udzielania pierwszej pomocy, a także organizowanie przedsięwzięć 

oświatowo-kulturalnych oraz służących popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które 

związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową. 

23. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

 

§ 11  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

 

1. Podejmowanie współpracy ze Skarbem Państwa, państwowymi jednostkami 

organizacyjnymi Skarbu Państwa, samorządem terytorialnym w celu 

realizacji zadań statutowych;  

2. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań 

statutowych;  

3. Pisanie i realizację projektów Unii Europejskiej a także projektów ze środków krajowych; 

4. Organizowanie i prowadzenie różnych form terapii, edukacji, reintegracji, rozwoju 

zawodowego, przygotowania do pracy; 

5. Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe; 

6. Prowadzenie punktów, ośrodków konsultacyjnych, informacyjnych i diagnostycznych 

7. Prowadzenie badań i analiz; 

8. Udzielanie pomocy organizacyjnej, majątkowej, finansowej; 

9. Propagowanie zdrowego trybu życia, profilaktyki; 

10. Organizowanie imprez, pokazów, wydarzeń, przedsięwzięć, wyjazdów o charakterze 

sportowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, kulturalnym, okolicznościowym, edukacyjnym i 

zawodowym; 

11. Działalność wydawniczą, popularyzatorską, wychowawczą, informacyjno-promocyjną 

zgodną z celami Fundacji; 

12. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi oraz 

prawnymi, zarówno w kraju jak i zagranicą, dla osiągnięcia celów statutowych; 

13. Przyznawanie dotacji innym organizacjom i instytucjom, osobom fizycznym i prawnym; 

14. Organizowanie i prowadzenie ośrodków i innych podmiotów, w których osoby 

poszukujące pracy, bezrobotne, pracujące, starsze oraz z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym mogą przejść reintegrację zdrowotną, edukacyjną, zawodową i/lub społeczną; 



15. Prowadzenie doradztwa finansowego, prawnego, gospodarczego, społecznego, 

psychologicznego oraz podejmowanie działań na rzecz podmiotów gospodarczych, osób 

fizycznych, organizacji pozarządowych; 

16. Utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia 

lub współpraca może służyć realizowaniu celów Fundacji; 

17. Prowadzenie rzecznictwa, działalności szkoleniowej, sieciującej, integrującej i 

informacyjnej na rzecz trzeciego sektora; 

18. Zakładanie i inicjowanie powstawania nowych przedsiębiorstw, towarzystw i organizacji 

pozarządowych, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji; 

19. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, osób starszych, dorosłych, osób 

niepełnosprawnych; 

20. Opracowanie i realizacja programów działań na rzecz uczniów, absolwentów i 

pracowników szkół i uczelni wyższych; 

21. Kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem; 

22. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży; 

23. Działalność charytatywną; 

24. Działalność informacyjno-promocyjną związaną ze zdrowym trybem życia, profilaktyką, 

promocją zdrowia; 

25. Działalność szkoleniowa i edukacyjna; 

26. Popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy, organizowanie przedsięwzięć 

oświatowo-kulturalnych oraz służących propagowaniu sportu i kultury fizycznej, które 

związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową; 

27. Inne działania wspierające działalność statutową Fundacji. 

 

 

§ 12 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w 

odrębnych przepisach.  

2. W ramach majątku Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000,00 (słownie: tysiąc 

złotych) na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.  

3. W zależności od potrzeb, Fundator uprawnia Zarząd Fundacji do przeznaczenia z majątku 

Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej.  

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych.  

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 



58.11.Z Wydawanie książek 

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 

6. Fundacja prowadzi też działalność o charakterze nieodpłatnym i odpłatnym pożytku 

publicznego.  

7. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa zarząd w akcie 

wewnętrznym podjętym w formie uchwały. 

  

 

Majątek i dochody Fundacji 
  

§  13  

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00  zł (słownie:  tysiąc 

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

2. Dochody fundacji stanowią:  

2.1. Środki rzeczowe i środki pieniężne pochodzące z dobrowolnych darowizn, sponsoringu, 

zapisów i spadków oraz dotacji od osób prawnych i fizycznych wnoszonych na rachunek 

Fundacji zgodnie z obowiązującym prawem.  

2.2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.  

2.3. Dochody z majątku fundacji.  

2.4 Dochody z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej;   

2.5. Pozostałe dochody Fundacji  

2.6. Dotacje  

2.7 Odsetki dla od lokat kapitałowych  

3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą na realizację celów statutowych zgodnie   z 

ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.   

4.Dochody z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej  Fundacji służą wyłącznie 

realizacji celów statutowych.   

   

§ 14.   

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i donatorów.  

2. W sprawie przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenie wymagane przepisami prawa 

składa zarząd Fundacji.  

 

§ 15.   

  

1. Władzami Fundacji są: 

a. Fundator 

b. Rada Fundacji  

c. Zarząd Fundacji  

2. Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu 

pełnionych funkcji oraz uczestnictwa w realizacji celów statutowych Fundacji. Mogą być też 

zatrudnieni w Fundacji z innych tytułów.  

3. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.  

4. Z chwilą śmierci Fundatora członków Zarządu powołuje Rada Fundacji.  

§ 16. 

 

Do kompetencji Fundatorów należy:  



- powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji,  

- podziału funkcji członków Zarządu Fundacji,  

- określanie kierunków rozwoju Fundacji, oraz jej działań programowych 

- zmiana statutu 

Z chwila śmierci Fundatora jego kompetencje obejmuje Rada Fundacji.  

 

Rada Fundacji 

§ 17 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, programowym, opiniującym, doradczym, 

nadzorującym i kontrolnym Fundacji. Rada Fundacji składa się z 2 do 3 członków. 

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.  

3. Kadencja Rady trwa 4 lata. Kadencja wygasza się z chwilą zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok kalendarzowy.  

4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada drogą kooptacji. Liczba 

członków Rady zawierająca imiona i nazwiska stanowi każdorazowo uchwała. 

5. Członkostwo w Radzie w trakcie trwania kadencji ustaje w przypadku : 

5.1.pisemnej rezygnacji z członkostwa  

5.2.śmierci członka Rady 

5.3.odwołania członka Rady 

6. W uzasadnionych wypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go 

członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 

Fundatorów. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie 

Fundacji. 

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji 

członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas 

pełnienia funkcji. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem 

funkcji w Zarządzie Fundacji.  

8. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom 

Rady. 

§ 18 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 19 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań; 

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom 

absolutorium z działania; 

3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

4. Nadzór nad działalnością Fundacji; 

5. Stanowienie głosu doradczego Zarządu; 

6. Podejmowania uchwały w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego; 

7. Podpisywanie umów z członkami zarządu, w szczególności dotyczących wynagrodzeń. 

 



§ 20 

 

Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu a także z tytułu realizacji celów statutowych Fundacji oraz mogą otrzymać zwroty 

udokumentowanych wydatków związanych z  uczestnictwem w pracach tych organów, w tym 

kosztów podróży.  

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 21 

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków.   

2. W skład Zarządu może wchodzić Fundator. 

3. Zarząd Fundacji powołują lub odwołują Fundatorzy.   

4. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundatorka Magdalena Kosobucka jako Prezes 

Zarządu.  

5. Kadencja Zarządu jest nieograniczona.  

 

§ 22 

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

oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym do zawierania umów uprawniony jest Prezes 

Zarządu samoistnie.   

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych 

b. Sporządzanie i przedstawianie właściwemu ministrowi sprawozdania ze swojej 

działalności 

c. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji 

d. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji  

innych organów; 

e. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji; 

f. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g. Podpisywanie umów z członkami Rady Fundacji, m.in. dotyczących wynagrodzeń.  

 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 23   

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, 

sposobów realizacji celów oraz innych zapisów w statucie, dla realizacji których 

Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.  

2. Po śmierci Fundatora zmiany w statucie dokonuje Zarząd lub Rada Fundacji. Zmiany 

uchwalone przez Zarząd wymagają zatwierdzenia przez  Radę Fundacji.  

Likwidacja Fundacji 

 



§ 24. 

1. W razie osiągnięcia celów Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i 

majątku Fundacji,  Fundacja ulega likwidacji. Likwidatorem jest Zarząd Fundacji. 

2. Uchwała o likwidacji Fundacji określać będzie przeznaczenie środków finansowych i 

majątku Fundacji, pozostałych po wypełnieniu ciążących na Fundacji zobowiązaniach, 

które winny być przeznaczone na realizację celów innych podmiotów pozostających w 

związku z celami, dla jakich została utworzona Fundacja.  

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji 

o zbliżonych celach. 

 

Statut uchwalony został przez Fundatora dnia 18.07.2019 r.  

 

Czytelny podpis Zarządu  

Magdalena Kosobucka   

 

 


