
Statut  
 

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” 
 

Tekst jednolity 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§  1 
 

Fundacja pod nazwą „HEJ, KONIKU!”- Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom 
Niepełnosprawnym zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:  
 
- Ewę Bożym 
 
- Martę Hermak 
 
- Kingę Izabelę Karwańską  
 
- Anną Zofię Karwańską 
 
- Anettę Orlicką  - Wacławik  
 
- Macieja Pawlaka 
 
- Przemysława Paśniczka  
 
- Mateusza Mikołaja Rolewskiego 
 
- Mariolę Skweres 
  
- Roberta Marka Woźniakowskiego  
 
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Warszawie  
przy ul. Corazziego nr 4 za numerem Repertorium A nr 104/95 dnia 10 stycznia 1995 r. działa 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. z 1991 r. poz. 
203, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz niniejszego statutu.  
 

§  2 
 

Fundacja ma osobowość prawną.  
 

§  3  
 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§  4  
 

Właściwym Ministrem jest Minister ds. zabezpieczenia społecznego 



§  5  
 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może działać w Kraju i za 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 

placówki terenowe. 
 

§  6  
 

1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.  
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
3. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową. 
4. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i 

pracy osób zatrudnionych przez Fundację. 
 

§  7  
 

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie: 
 
 
1. Używać będzie pieczęci okrągłej z napisem w otoku –  Fundacja Pomocy Młodzieży i 

Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” i ze znakiem Fundacji w środku pola. 
 
2. Używać będzie pieczęci podłużnej z napisem  -  Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom 

Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” 03-291 Warszawa, ul. Św. Wincentego 92.  
 

 
II. CELE FUNDACJI 

 
§  8  

 
Fundacja ustanowiona jest w celu: 

1. Upowszechniania hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach osób 
niepełnosprawnych. 
2. Niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży  poprzez: 
- rehabilitację, w tym rehabilitację metodą hipoterapii, 
- aktywizację i rehabilitację społeczną i zawodową, 
- integrację środowiskową. 
3. Wspierania opiekunów i środowisk osób niepełnosprawnych, w tym tworzenia form 
samopomocy tych środowisk. 
4. Propagowania idei sportu dla osób niepełnosprawnych. 
5. Upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych. 
6. Propagowanie i kontrola przestrzegania praw osób niepełnosprawnych oraz norm i zasad 
związanych z ich prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. 
 



III. SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§  9 
 

Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 
 

1. Prowadzenie zajęć hipoterapii; 
2. Prowadzenie innych form terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 
3. Organizacja i prowadzenia obozów integracyjnych w siedzibie i poza siedzibą 

Fundacji; 
4. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, w 

tym szkolenie niepełnosprawnych zawodników,  prowadzenie treningów 
przygotowujących ich do startu w zawodach; 

5. Organizacja przygotowania zawodowego dla osób pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi; 

6. Organizowanie i prowadzenie wykładów oraz szkoleń. 
 
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest: 

7. Prowadzenie zajęć hipoterapii; 
8. Prowadzenie innych form terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 
9. Psychoedukacja członków rodzin osób niepełnosprawnych; 
10. Organizacja i prowadzenia obozów integracyjnych w siedzibie i poza siedzibą 

Fundacji; 
11. Prowadzenie placówki integracyjnej dziennego pobytu; 
12. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, w 

tym szkolenie niepełnosprawnych zawodników,  prowadzenie treningów 
przygotowujących ich do startu w zawodach, organizacja wyjazdów i startu 
zawodników w zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja imprez 
rekreacyjnych i zawodów sportowych, 

13. Organizacja przygotowania zawodowego dla osób pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi; 

14. Prowadzenie agencji pracy tymczasowej dla osób pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi; 

15. Organizowanie i prowadzenie wykładów oraz szkoleń. 
16. Inicjowanie, wspieranie i wdrażanie różnorodnych form aktywizacji społecznej i              

zawodowej, rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, 
17. Prowadzenie zajęć integracyjnych oraz organizowanie imprez integrujących 
środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin,  

18. Organizowanie grup wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym do 
pomocy w zajęciach hipoterapeutycznych; 

19. Przygotowanie do pracy niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych; 
20. Poradnictwo prawno-organizacyjne, merytoryczne i zawodowe, dla środowisk osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin; 
21. Współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej, osobami prawnymi 

i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami i instytucjami 
międzynarodowymi; 

22. Przynależność do koalicji i federacji krajowych i międzynarodowych zrzeszających 
podmioty i organizacje o podobnych celach statutowych; 

23. Działalność na rzecz budowy systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce; 
24. Inne 



 
IV. MAJĄTEK FUNDACJI 

 
§ 10 

 
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 180 – ( słownie sto 
osiemdziesiąt złotych) wymienionym w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki 
majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji 
 

§  11 
 

 
Środkami majątkowymi Fundacji są w szczególności: 
 
1. Środki przekazane przez fundatorów niezależnie od kwoty określonej w § 10,  
 
2. Spadki, zapisy i darowizny pochodzące od osób fizycznych i prawnych z kraju i 

zagranicy, 
 
3. Wpływy z innych źródeł. 

 
§  12  

 
 

1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu 
Fundacji w formach wymienionych w § 9. 
 
2. Zabrania się: 
 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim 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", 
 
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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, 
 
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 
ust. 3, 
 
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie. 
 

§  13 
 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 



 
      

V. ORGANY FUNDACJI 
 

§ 14 
 

1. Organami Fundacji są: 
 
- Zgromadzenie Fundatorów, 

- Rada Fundacji, 

- Zarząd Fundacji. 

2.   Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat. 

1. Kadencja Zarządu Fundacji trwa  5 lat. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków organu poniżej liczby wymaganej 

statutem odpowiedni organ wyższy przeprowadzi wybory uzupełniające. 

 
§  15 

 
1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów.  
 
2. Fundatorzy pełnią swoją funkcję dożywotnio, mogą jednak złożyć pisemną rezygnację z 

funkcji Fundatora i na swoje miejsce zaproponować wskazaną przez siebie osobę, która 
wejdzie do składu Zgromadzenia Fundatorów po zaakceptowaniu jej kandydatury przez 
Zgromadzenie Fundatorów zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 50% 
liczby Fundatorów.  

 
3. W przypadku długotrwałego braku udziału w działaniach Fundacji, wielokrotnej odmowy 

uczestnictwa w posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów na wniosek przynajmniej 3 
fundatorów pozostali obecni podczas posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów fundatorzy 
mogą jednomyślnie podjąć uchwałę o pozbawieniu takiej osoby funkcji Fundatora. Na 
wniosek Zgromadzenia Fundatorów opinię w sprawie pozbawienia funkcji Fundatora 
wyda Rada Fundacji, poprzez uchwałę przyjętą większością ¾ głosów. 
 

4. Fundatorami nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z 
winy umyślnej. 
 

§  16 
 

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 
 
1. Uchwalanie likwidacji Fundacji, 
 
2. Wybór i odwoływanie Rady Fundacji. 
 

§  17 
 



Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że uchwały 
w sprawie likwidacji Fundacji wymagają większości co najmniej  ¾ głosów, w obecności co 
najmniej 80% liczby Fundatorów. 
 

§  18 
 

1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji. 
 
2. Rada Fundacji składa się z 3 – 7 osób wybranych przez Zgromadzenie Fundatorów, w tym 

minimum jedna osoba będzie powołana spośród fundatorów, pozostałe osoby mogą być 
powołane do Rady spoza grona fundatorów. 

 
3. Osoby powołane do Rady Fundacji: 
 

1)  pełnią swoje funkcje społecznie, 
2) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia, 

4) członkowie Rady Fundacji mogą na swój wniosek otrzymać uzasadniony zwrot 
kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją. 

 
4. Osobami wybranymi do Rady Fundacji spoza fundatorów będą osoby o znacznym 

autorytecie zawodowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do 
realizacji celów statutowych Fundacji.   

 
5. Osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada Fundacji ma prawo przyznawania 

tytułu „Przyjaciela Fundacji „HEJ, KONIKU!”. 
 
6. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz uchwala 

regulamin pracy Rady. 
 
7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że uchwały  

w sprawie zmian w statucie Fundacji wymagają większości co najmniej  ¾ głosów,  
w obecności co najmniej 50% liczby członków Rady. W razie równej ilości głosów – 
decyduje głos Przewodniczącego.  

 
8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku: 

1)  skazania prawomocnym wyrokiem sądowym, 
2) zakończenia kadencji, 
3) odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów, 
4) złożenia rezygnacji. 

 
§  19  

 
 

Rada Fundacji zbiera się przynajmniej jeden raz w roku, zawsze w I kwartale roku. 
 

§  20 



 
Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
 
1) Wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji  
2) Uchwalanie zmian Statutu, 
3) Opiniowanie planów działalności Fundacji,  
4) Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, 
5) Przeprowadzanie przez delegowanych członków Rady okresowych kontroli działalności i 

gospodarki finansowej Fundacji, 
6) Przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, 
7) Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,  
8) Ustalanie regulaminu działania Rady. 

§  21  
 

Zarząd Fundacji składa się z 3 – 5 osób tj. z Prezesa i 2-4 członków 
 

§  22 
 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenia wszystkich spraw Fundacji, a w 

szczególności: 
1) uchwalanie programów działania  Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji, 
2) planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie 

sposobów ich realizacji; 
3) przyjmowanie, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji, 
4) ustalenia wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przez Fundację do wysokości 

określonej Ustawą z dnia  24  kwietnia  2003 r.art.9 pkt.2, sprawdzić ze 
statutem do korekty na poczcie 

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w tym Statucie 
dla innych organów. 

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku: 
1)   skazania prawomocnym wyrokiem sądowym, 
2) zakończenia kadencji, 
3) odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów, 
4) złożenia rezygnacji 

 
§  23 

 
Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ustala podział prac pomiędzy członkami Zarządu. 
 

§  24 
   

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie 
praw i obowiązków majątkowych Fundacji uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwaj 
Członkowie Zarządu łącznie. 
 

§  25  
 

Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród fundatorów, z zastrzeżeniem, że nie mogą one 
łączyć tej funkcji z członkostwem w Radzie Fundacji. Do Zarządu mogą być powołane osoby 



spoza fundatorów. Do zarządu nie mogą być powołane osoby skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

 
§  26 

 
Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
50% liczby członków Zarządu. W razie równej ilości głosów – decyduje głos Prezesa. 
 

 
 
 

§  27  
 

W umowach między Fundacją, a członkami Zarządu Fundację reprezentuje osoba 
wyznaczona przez Radę Fundacji. 
 
 

VI. LIKWIDACJA FUNDACJI 
 

§  28  
 

Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w ustawie na podstawie 
jednomyślnej Uchwały Zgromadzenia Fundatorów. 
 

§  29 
 

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przeznacza się na cele rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. 
 
 


