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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ 

„WIĘZI RODZINNE” 
ZA ROK 2013. 

 
Sporządzone wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 ze zm.)  
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 I.  DANE REJESTROWE  FUNDACJI RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ  „ WIĘZI RODZINNE” 
NAZWA FUNDACJI 

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej ‘’Więzi Rodzinne’’ 
 
SIEDZIBA I ADRES FUNDACJI 

Ul. Edmunda Biernackiego 22,  76-200 Słupsk 
 
AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

Ul. Edmunda Biernackiego 22,  76-200 Słupsk  e-mail: biuro@wiezi-rodzinne.pl 
 
DATĘ WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM I NUMER KRS 

12.07.2012r. KRS NR.0000469110 
STATYSTYCZNY NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON 

221919195 
DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI (IMIĘ I NAZWISKO, PEŁNIONA FUNKCJA) 
Andrzej Zbigniew Sadowski Prezes Zarządu Fundacji 
Arkadiusz Paweł Żurawski Wiceprezes Zarządu Fundacji 
Ewa Ela Sadowska Sekretarz 
CELE STATUTOWE FUNDACJI, 
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.  II.   ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpłatne:  

1. organizacyjne 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  
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2. organizacyjne 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. organizacyjne 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 na podstawie 
odrębnych przepisów i porozumień  
7. opracowywanie i realizacja projektów i programów Unii Europejskiej przewidzianych dla organizacji 
pozarządowych w zakresie pomocy społecznej. 
 

III. INFORMACJĘ O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 
W załączeniu 
 

V. INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 
Przychodami z działalności statutowej Fundacji w 2013 roku były; 
a) Fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł.  

 
VI. INFORMACJĘ O PONIESIONYCH KOSZTACH 

a) realizację celów statutowych, 
koszty realizacji zadań statutowych 901,70 zł. 

b) Administrację 
Koszty administracyjne 35,33 zł. 
 

VII. DANE O: 
 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  
- fundacja nie zatrudnia pracowników.   b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej,  
- fundacja nie wypłaca wynagrodzeń.   c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,  
- fundacja nie wypłaca wynagrodzeń. 
   d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,  
- fundacja nie wypłaca wynagrodzeń. 
   e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania 
takich pożyczek,  
- fundacja nie udziela pożyczek.   f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,  
Fundacja posiada rachunek bankowy w m-banku. 
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość środków pieniężnych  zgromadzonych na rachunku 
bankowym wynosi 62,97 zł. 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek,  
- fundacja nie nabywała obligacji lub akcji.   h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,  
- fundacja nie nabywała nieruchomości.   i) nabytych pozostałych środkach trwałych,  
- fundacja nie nabywała środków trwałych.   j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych,  
- fundacja nie posiada aktywów i zobowiązań. 
 
 

VIII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
- fundacja nie prowadziła działalności zleconej fundacji. 
 

IX.  INFORMACJĘ O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI 
PODATKOWYCH. 
- fundacja nie ma zobowiązań podatkowych i składa zeznanie CIT-8 
 

X. KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2013R. 
W roku 2013 w fundacji kontroli nie prowadzono. 

 


