
STATUT

Fundacji Wspierania Rozwoju „Kropla”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Rozwoju „Kropla”, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez Agnieszkę Kaźmierczak zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Sławomira Łakomego, w Kancelarii Notarialnej
w Murowanej Goślinie dnia 7 czerwca 2016r. Numer Repertorium A. 2146/2016, działa
na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

3. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem ani partią polityczną.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

4. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji

5. Fundacja może posługiwać się charakterystycznymi znakami audiowizualnymi, w 
szczególności zaś znakiem graficznym.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Murowana Goślina, województwo wielkopolskie.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

2. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami.



3. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami oraz ustanawiać 
w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli.

4. Działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej osób wspierających 
działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

5. Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.

6. Fundacja może zatrudniać pracowników z niepełnosprawnością w ramach stanowisk pracy 
chronionej.

7. Ministrem nadzoru właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister ds. zdrowia.

8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

9. Fundacja może wydawać i rozpowszechniać materiały informacyjne dotyczące zakresu jej 
działalności.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Celami Fundacji są:
ochrona zdrowia, wspieranie rozwoju przez całe życie, ochrona środowiska

 2. Cele szczegółowe:

 a) Upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz idei rozwoju przez całe życie.

 b) Promowanie aktywności fizycznej i kontaktu z naturą jako działań służących ochronie 
zdrowia fizycznego i psychicznego, a tym samym, poprawie jakości życia społecznego.

 c) Ochrona środowiska naturalnego przez założenie i prowadzenie Ostoi Wolnych Koni 
jako miejsca humanitarnego traktowania zwierząt, miejsca przyjaznego dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych oraz rodzin, miejsca przeznaczonego do spędzania czasu wolnego 
w połączeniu z rozwojem osobistym; jako miejsca wspierającego rozwój potencjału 
ludzkiego.

 d) Wspieranie i realizowanie działalności szkoleniowej, terapeutycznej, wychowawczej i 
doradczej, w zakresie umiejętności komunikacyjnych.

 e) Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci w zgodzie z ich wrodzonymi zdolnościami i 
potencjałem rozwojowym, głównie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 f) Popieranie i upowszechnianie hipoterapii (szczególnie terapii kontaktem z koniem) jako 
metody rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami 
adaptacyjnymi, jako metody wspierającej proces budowania ich tożsamości i 
umiejętności współdziałania.



 g) Upowszechnianie i realizowanie sesji rozwoju osobistego oraz sesji terapeutycznych w 
obecności koni dla osób indywidualnych, rodzin, grup.

 h) Wspieranie pomocy psychoterapeutycznej dla osób indywidualnych oraz rodzin, 
szczególnie dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością, prowadzenie kręgów rozwojowych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 i) Wspieranie, promowanie i realizowanie działań uświadamiających prawa ludzi i 
zwierząt do życia w wolności, harmonii, współzależności w Ostoi Wolnych Koni.

 j) Wspieranie akcji edukacyjnych zmierzających do kształtowania postaw ekologicznych, 
przyjaznych wszelkim zwierzętom oraz wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, 
oświatowej i naukowej ukierunkowanej na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, 
uwzględniających w szczególności opiekę nad końmi porzuconymi i potrzebującymi 
pomocy.

 k) Rehabilitacja społeczna osób dorosłych z niepełnosprawnością.

 l) Wspieranie finansowe działań/zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 a) Prowadzenie działalności informacyjnej i uświadamiającej z zakresu komunikacji 
wspierającej, empatycznej, profilaktyki zdrowia psychicznego i wpływu kontaktu z 
naturą na poprawę  jakości życia indywidualnego i społecznego.

 b) Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów oraz kręgów rozwojowych 
wzmacnających kompetencje psychologiczne, społeczne i komunikacyjne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

 c) Organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń i treningów dla kadr terapeutycznych, 
nauczycieli, innych osób związanych z oświatą i zdrowiem oraz rodziców i opiekunów 
dzieci, głównie dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych.

 d) Tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych.

 e) Współpracę z organami administracji rządowej, a także jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami.

 f) Wspieranie osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin, poprzez częściową 
refundację kosztów związanych z terapią oraz tworzenie miejsc pracy chronionej, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

 g) Założenie i prowadzenie Ostoi Wolnych Koni, w tym koni porzuconych, przekazanych 
Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację.

 h) Diagnostykę, leczenie, rehabilitację i treningi zwierząt pozyskanych przez Fundację.

 i) Działalność adopcyjną wirtualną i rzeczywistą dla koni objętych opieką Fundacji.

 j) Realizowanie humanitarnego transportu koni.



 k) Wspieranie niezbędnych działań adaptacyjnych oraz wyposażających obiekty Ostoi 
Wolnych Koni, w sprzęt i elementy konieczne do prowadzenia zajęć 
animaloterapeutycznych.

 l) Organizowanie i prowadzenie zajęć animaloterapeutycznych, w szczególności, przy 
udziale koni i psów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 m) Organizowanie konferencji popularno-naukowych, paneli dyskusyjnych, seminariów, 
imprez i obozów edukacyjnych.

 n) Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej związanej z promowaniem 
celów statutowych Fundacji.

 o) Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, rozwojowych i edukacyjno-
terapeutycznych.

 p) Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych - w 
kraju i za granicą zainteresowanych i wspierających jej cele.

                                                          § 7

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać zbieżną z jej celami działalność 
innych osób prawnych i fizycznych oraz instytucji.

2. Cele określone w § 5 i 6 Statutu Fundacji, mogą być realizowane zarówno jako działalność 
statutowa odpłatna jak i nieodpłatna.

Majątek Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 100,00 (sto) złotych, a także środki 
finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.

§ 9

1. Przychody Fundacji pochodzić będą z:

 a) darowizn, spadków, zapisów,

 b) dotacji i subwencji oraz grantów,

 c) środków ze zbiórek i imprez publicznych,

 d) odsetek bankowych,

 e) lokat,

 f) dywidend,

 g) środków z nawiązek zasądzanych na rzecz organizacji społecznych,

 h) innych wpływów, w tym w szczególności z funduszy europejskich,

 i) innych źródeł prawnie dozwolonych.



2. W swoich materiałach Fundacja może zamieszczać informacje o Darczyńcach.

§ 10

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących 
osoby prawne

2. Środki pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowią inaczej. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej 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.

4. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

5. Przychody uzyskiwane z majątku Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację 
celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Organy Fundacji

§ 11

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

2. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.

3. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes Fundacji oraz co najmniej 1 (jeden) Wiceprezes 
Fundacji, a w przypadku poszerzenia składu Zarządu - członek Zarządu. 

4. Pierwszy skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundatorka. 

5. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundatorka jako Prezes Zarządu. 

6. Kolejny Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorkę. 

7. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony. W przypadku odwołania, śmierci bądź 
rezygnacji członków Zarządu, bądź konieczności poszerzenia składu Zarządu, zgodnie z 
ust.2, Fundatorka może powołać kolejnego członka Zarządu.

8. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. (Każdy 
członek Zarządu dysponuje jednym głosem.)

10. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa, lub 
odwołania przez Fundatorkę.

11. Zarząd może powołać i odwołać Dyrektora Fundacji. Wskazane jest by Dyrektor Fundacji 
był Członkiem Zarządu.



Organizacja Fundacji

§ 12

1. Fundatorka może upoważnić w formie aktu notarialnego pełnomocnika, do wykonywania 
czynności Fundatorki w stosunku do Fundacji, w zakresie i okolicznościach wskazanych w 
pełnomocnictwie.

2. Fundatorka ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień 
od Zarządu i pracowników Fundacji.

3. Zmiana Statutu Fundacji, w tym celów statutowych wymaga zgody Fundatorki.

4. Fundatorka podejmuje decyzje w formie uchwał.

5. Fundatorka zatwierdza sprawozdania finansowe i merytoryczne sporządzone przez Zarząd.

§ 13

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, w szczególności :

 1) Kieruje działalnością Fundacji, podejmuje decyzje w zakresie:

 a) działalności statutowej Fundacji,

 b) dokonywania zmian w statucie Fundacji, za zgodą Fundatorki, 

 c) finansów Fundacji, 

 d) zakładania wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,

 e) powoływania i ustalania struktury organizacyjnej Fundacji,

 f) uchwalania programów i planów działania Fundacji,

 g) uchwalania rocznych i perspektywicznych planów finansowych,

 h) podejmowania uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,

 i) przyjmowania darowizn, zapisów i spadków,

 j) zatrudniania pracowników i ustalania wysokości ich wynagrodzenia,

 k) sporządzania i składania sprawozdania finansowego i merytorycznego.

 2) Reprezentuje Fundację na zewnątrz.



 2. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatorki, bądź każdego członka 
Zarządu.

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

 4. W posiedzeniu Zarządu winien uczestniczyć Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

 5. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa wskazanym osobom, określając im zakres 
pełnomocnictwa do działania w imieniu Fundacji.

 6. Reprezentować Fundację we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych może każdy 
członek Zarządu samodzielnie.

 7. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających 
łącznie, w tym podpis Prezesa.

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

 9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

Zmiana Statutu

§ 14

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje uchwałą Zarząd kwalifikowaną większością 2/3 
głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, za zgodą Fundatorki, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Fundatorki.

2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, dla realizacji 
których Fundacja została powołana.

Połączenie z inną fundacją

§ 15

1. Fundacja może się połączyć 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.

§ 16

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy do podjęcia uchwały jest Zarząd, działający za 
zgodą Fundatorki. Uchwała zapada kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co 
najmniej połowy składu Zarządu.



Likwidacja Fundacji

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

 3. Do obowiązków likwidatora należy:

 a) zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

 b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

 c) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności,

 d) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,

 e) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez 
sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.

§ 18

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, która wymaga zgody Fundatorki. 
Uchwała zapada kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Zarządu.

§ 19

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz 
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Statut uchwalono i przyjęto dnia 26 sierpnia 2016r. w Murowanej Goślinie.
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