
S T A T U T 
FUNDACJI RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ 

„ WIĘZI RODZINNE „ 
 
Tekst jednolity 
R o z d z i a ł  I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. 
Fundacja pod nazwą „Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej –Więzi Rodzinne, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Ewę Sadowską i Andrzeja Sadowskiego, zwanych dalej „Fundatorami” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. 1991r. Nr46, poz.203 z póżn. zmian,) oraz postanowień niniejszego statutu. 
§ 2. 
Podstawą działania fundacji są przepisy Ustawy o fundacjach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. Z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada ona osobowość prawną. 
§ 3. 
Siedzibą Fundacji jest miasto Słupsk. 
§ 4. 
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
§ 5. 
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz logo. 
§ 6 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
R o z d z i a ł II. ZASADY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI 
§ 7. 
Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla : 
1. utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez fundatorów      oraz rodziny zastępcze współpracujące z fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych 



2. organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami 
3. organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych 
4. tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych . 
5. Pomoc społeczna; 
- dla dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony 
dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w 
trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia 
ochrony przysługujących im praw i wolności, 
- dla dobra rodziny w szczególności dzieci, skuteczna ich ochrona i pomoc poprzez współpracę                                                 wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami 
-propagowanie rodzinnego rodzicielstwa zastępczego 
- upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego                               od wszystkich uzależnień szkodliwych społecznie. 
§ 8. 
1.Działalności Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i obejmuje sferę zadań publicznych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej. 
2.Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną oraz odpłatną przy wykonywaniu zadań określonych w  § 9 niniejszego statutu. 
§ 9. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1.organizowanie i materialne wspieranie rodzinnych domów zastępczych utworzonych przez fundatorów jak i rodzin współpracujących  z Fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych, związanych z zastępczymi rodzicami jakimkolwiek związkiem prawnym, w zakresie : 
a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego 
b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci 
c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków 
d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży 
e/ usamodzielniania się wychowanków i opieki następczej nad nimi 
f/ przeciwdziałania uzależnieniom i bezrobociu usamodzielnionych wychowanków 
2. organizowanie i materialne wspieranie innych istniejących i powstających rodzinnych domów zastępczych, pogotowi i rodzin zastępczych 
3. wspieranie działań zmierzających do powstania samopomocowych grup rodzin zastępczych 



4. organizowanie i finansowe wspieranie inicjatyw uświadamiających potrzeby i możliwości tworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej w zakresie : 
a/ upowszechniania wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa 
b/ akcji poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze 
c/ szkolenia i warsztatów dla rodzin zastępczych i biologicznych 
5. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością opiekuńczą dla dzieci odrzuconych i osieroconych 
6. wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową i samorząd terytorialny 
7. opracowywanie i realizacja projektów i programów Unii Europejskiej przewidzianych dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej 
8. Prowadzenie i wspieranie rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych, pogotowi rodzinnych. 
9. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z domów dziecka, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych wychowawczo i fizycznie, pozbawionych opieki rodzicielskiej, dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych, w szczególności w formie; 
-placówek specjalistycznych, 
- placówek interwencyjno- socjalizacyjnych, 
- ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej, 
- ośrodków adopcyjno-wychowawczych, 
- ośrodków opiekuńczo- wychowawczych, 
- pogotowia rodzinnego, 
- rodzinnych domów dziecka oraz pomoc świadczoną ośrodkom o podobnym profilu. 
§ 10. 
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
R o z d z i a ł   III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
§ 11. 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 (jeden tysiąc) zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności, w tym: 
1. darowizn, spadków i zapisów 
2. subwencji osób prawnych 



3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych 
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego 
5. dotacji podmiotowych i przedmiotowych 
6. dobrowolne świadczenia 
7.  odsetek bankowych 
8.  innych wpływów. 
9. działalność odpłatna. 
§ 12. 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
§ 13. 
Dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 11 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
§ 14. 
W razie likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz reszta majątku Fundacji zostaje przeznaczona na cele statutowe. 
§ 15. 
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.  Sponsor może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który – w ramach programu działań Fundacji – przeznacza wniesione środki. 
§ 16. 
Fundacja nie może: 
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do fundatorów, do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”. 
Fundacja może: 
1. dokonywać inwestycji w inne podmioty, w tym prowadzące działalność gospodarczą, z środków własnych Fundacji, w celu zapewnienia dodatkowych źródeł środków dla realizacji celów statutowych Fundacji, na warunkach przewidzianych przepisami prawa, bez prowadzenia działalności gospodarczej bezpośrednio przez Fundację 



2. powoływać i uczestniczyć w innych podmiotach prawnych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, utworzonych lub zajmujących się zarządzaniem i czerpaniem pożytków na rzecz Fundacji z majątku otrzymanego lub wypracowanego przez Fundację; w przypadku takim pożytki należne Fundacji są jej dochodem i zostają przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji 
3. współpracować na zasadach partnerskich z innymi fundacjami bądź łączyć się z nimi w celu ułatwienia realizacji swoich celów statutowych, lub pozyskania dodatkowych środków na realizację tych celów. 
R o z d z i a ł IV ORGANY FUNDACJI 
§ 17. 
1. Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji jest powoływana i odwoływana uchwałą fundatorów.  Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele. 
2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób. 
3. Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji. 
§ 18. 
Decyzje organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady. 
§ 19 
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. przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków i zapisów 
g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu 
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji. 
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie. 



 
§ 20. 
1. W przypadku zrzeczenia się funkcji w Radzie bądź śmierci któregokolwiek z członków Rady, pozostali członkowie Rady, działając łącznie, mogą dokooptować kolejną osobę spośród Sponsorów Fundacji lub osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji. Osoby te składają pisemne oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracach Rady Fundacji. 
2. W skład Rady Fundacji wchodzi trzech do pięciu osób. 
3. Zwiększenie ilości członków Rady może nastąpić w każdym czasie, o ile taką decyzję podejmą członkowie Rady, działając łącznie. 
§ 21. 
1. Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Uchwała w tej sprawie może być podjęta w obecności wszystkich członków Rady. 
2. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 
a) złożenia rezygnacji 
b) podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu 
c) choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji 
d) niepełnienia obowiązku członka przez okres dłuższy niż rok 
e) nienależytego wypełniania funkcji członka 
f) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
§ 22. 
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, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym spotkaniem. 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. 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. 
§ 23. 
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. 



3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 
5. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji, 
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium, d. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji, 
e. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 
R o z d z i a ł  V    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 24. 
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 
§ 25. 
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie istotny cel Fundacji. 
§ 26. 
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie. 
§ 27. 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 
§ 28. 
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym, uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie. 
§ 29. 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy. 
§ 30. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację. 
 


