
STATUT 

Fundacji Wspierania Rodziny „Bliżej” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja Wspierania Rodziny „Bliżej” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Adelinę 

Gołębiowską i Agnieszkę Janowską, zwanych dalej „Fundatorkami”, na podstawie aktu notarialnego 

Repertorium A nr 1639/2017 sporządzonego w dniu 19 czerwca 2017 r. przed notariuszem Aleksandrą 

Zapart prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej 69 lok. 2. 

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 

41, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego 

realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju. 

3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek. 

4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym 

charakterze działania. 

 

§ 3 

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony. 

 

§ 4 

1. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą brzmiącą: Fundacja Bliżej. 

2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać 

wyróżniającego ją znaku graficznego oraz posługiwać się tłumaczeniem nazwy dla celów 

współpracy z zagranicą. 

§ 5 

1. Fundacja jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Nazwa i znak graficzny 

(logo) Fundacji podlegają ochronie prawnej. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Fundacja może ustanowić certyfikaty, tytuły, odznaki i medale i tytuły honorowe oraz przyznawać 

je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla Fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 



§ 6 

1. Fundacja działa zgodnie z: 

 1.1. obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, 

 1.2. niniejszym Statutem, 

 1.3. uchwałami organów Fundacji. 

 

Rozdział II 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

 

Cel Fundacji 

 

§ 7 

Głównym celem Fundacji jest wszechstronne wsparcie i pomoc rodzinom w obszarze edukacji, 

oświaty, wychowania, kultury, sztuki, rekreacji, ochrony, profilaktyki oraz promocji zdrowia, a także 

pomocy społecznej. 

Pojęcie rodziny obejmuje rodzinę jako całość oraz poszczególnych jej członków – matki, ojców, 

dzieci, młodzież, opiekunów, kobiety w ciąży, osoby planujące rodzicielstwo, osoby starsze. 

 

Pozostałymi celami fundacji są: 

1) Wspieranie rodziny oraz poszczególnych jej członków w harmonijnym rozwoju. 

2) Wspieranie rodziny oraz poszczególnych jej członków w poszukiwaniu wiedzy, informacji 

oraz pomocy emocjonalnej i psychologicznej. 

3) Wspieranie rodziny w obszarach: edukacyjnym, oświatowym, wychowawczym, kulturowym, 

prozdrowotnym i profilaktycznym. 

4) Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze emocjonalnym, 

psychospołecznym, duchowym, zawodowym i ekonomicznym. 

5) Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji, szczególnie rodziców najmłodszych dzieci, 

matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych, rodzin z problemem 

niepełnosprawności i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym. 

6) Udzielanie wsparcia kobietom planującym potomstwo, kobietom w okresie okołoporodowym 

i wczesnego macierzyństwa. 

7) Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji w 

wychowaniu i opiece nad dziećmi. 

8) Upowszechnienie idei świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa opartego na szacunku i 

relacji z dzieckiem. 

9) Wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego, powrotu na rynek pracy kobiet, w tym 

szczególnie matek. 

10) Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. 

11) Upowszechniania i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn  

12) Promocja i organizacja wolontariatu. 

13) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

14) Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym działania edukacyjne i 

wspierające dla kadry pedagogicznej. 

15) Ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych, 

promocja karmienia piersią i zdrowego stylu życia. 



16) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia 

środowiskowego. 

17) Wyrównywanie szans oraz wsparcie osób wykluczonych z życia społecznego, publicznego, 

kulturalnego i ekonomicznego. 

18) Promowanie ochrony przyrody oraz postaw proekologicznych. 

 

§ 8 

1. Fundacja realizuje cele poprzez: 

1) Działania edukacyjne, oświatowe, rozwojowe, kulturalne, wpierające rozwój poszczególnych 

osób tworzących rodzinę; 

2) w tym działania charytatywne; wsparcie finansowe i rzeczowe, w tym stypendia; działania 

doradcze, proekologiczne, opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne 

ukierunkowane na prawidłowy emocjonalny, społeczny i osobowy rozwój rodziny jako 

całości jak i jej poszczególnych członków; 

3) Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań, konsultacji, doradztwa 

specjalistycznego, zajęć terapeutycznych i profilaktycznych, także w formie umożliwiającej 

udział uczestników na odległość; 

4) Tworzenie grup rozwoju i wparcia dla matek, ojców i innych członków rodziny, także w 

formie umożliwiającej udział uczestników na odległość; 

5) Współpracę z odpowiednimi władzami, instytucjami, a także organizacjami pozarządowymi 

i samorządowymi w dziedzinach objętych celami Fundacji; 

6) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej; 

7) Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji; 

8) Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów 

statutowych Fundacji; 

9) Realizowanie projektów o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym i oświatowym; 

10) Prowadzenie działań pedagogicznych i oświatowych, w tym zarówno szkoleń i warsztatów, 

jak i placówek edukacyjno-oświatowych. 

11) Publikacje w prasie, wydawnictwach i Internecie, a także czasopismach naukowych na tematy 

związane z celami Fundacji; 

 

2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzez ogółu społeczeństwa. 

 

§ 9 

Fundacja realizuje cele statutowe jako nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 

1. Nieodpłatna działalność statutowa prowadzona będzie w następującym zakresie: 

1) Działania edukacyjne, oświatowe, rozwojowe, kulturalne, wpierające rozwój poszczególnych 

osób tworzących rodzinę; 

2) Działania charytatywne; wsparcie finansowe i rzeczowe, w tym stypendia; działania doradcze, 

proekologiczne, opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane 

na prawidłowy emocjonalny, społeczny i osobowy rozwój rodziny jako całości jak i jej 

poszczególnych członków; 



3) Warsztaty, szkolenia, kursy, spotkania, konsultacje, doradztwo specjalistyczne, zajęcia 

terapeutyczne i profilaktyczne, także w formie umożliwiającej udział uczestników na 

odległość; 

4) Grupy rozwoju i wparcia dla matek, ojców i innych członków rodziny oraz dla kadry 

pedagogicznej w placówkach edukacyjnych, także w formie umożliwiającej udział 

uczestników na odległość; 

5) Współpraca z odpowiednimi władzami, instytucjami, a także organizacjami pozarządowymi i 

samorządowymi w dziedzinach objętych celami Fundacji; 

6) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej; 

7) Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji; 

8) Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów 

statutowych Fundacji; 

9) Realizowanie projektów o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym i oświatowym; 

10) Prowadzenie działań pedagogicznych i oświatowych, w tym zarówno szkoleń i warsztatów, jak 

i placówek edukacyjno-oświatowych; 

11) Publikacje w prasie, wydawnictwach i Internecie, a także czasopismach naukowych na tematy 

związane z celami Fundacji; 

12) Działalność wydawnicza, w tym wydawanie autorskich broszur tematycznych; 

2. Odpłatna działalność statutowa prowadzona będzie w następującym zakresie: 

1) Działania edukacyjne, oświatowe, rozwojowe, kulturalne, wpierające rozwój poszczególnych 

osób tworzących rodzinę; 

2) Działania doradcze, proekologiczne, opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i 

terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy emocjonalny, społeczny i osobowy rozwój 

rodziny jako całości jak i jej poszczególnych członków; 

3) Warsztaty, szkolenia, kursy, spotkania, konsultacje, doradztwo specjalistyczne, zajęcia 

terapeutyczne i profilaktyczne, także w formie umożliwiającej udział uczestników na 

odległość; 

4) Grupy rozwoju i wparcia dla matek, ojców i innych członków rodziny oraz dla kadry 

pedagogicznej w placówkach edukacyjnych, także w formie umożliwiającej udział 

uczestników na odległość; 

5) Współpraca z odpowiednimi władzami, instytucjami, a także organizacjami pozarządowymi i 

samorządowymi w dziedzinach objętych celami Fundacji; 



6) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej; 

7) Realizowanie projektów o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym i oświatowym, również 

w formie umożliwiającej udział uczestników na odległość; 

8) Prowadzenie działań pedagogicznych i oświatowych, w tym zarówno szkoleń i warsztatów, 

grup wsparcia, jak i placówek edukacyjno-oświatowych; 

9) Publikacje w prasie, wydawnictwach i Internecie, a także czasopismach naukowych na tematy 

związane z celami Fundacji; 

10) Pozostała działalność wydawnicza, w tym wydawanie autorskich broszur tematycznych; 

 

Rozdział III 

Organy Fundacji 

 

§ 10 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem". 

Zarząd Fundacji 

§ 11 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do sześciu osób, w tym Prezesa i co najmniej jednego 

Wiceprezesa. 

2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezesi, są powoływani przez Fundatorki jednomyślnie, 

na czas nieoznaczony. 

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatorki. 

4. W określonych przypadkach (np. śmierć, brak zdolności do czynności prawnych jednej z 

Fundatorek) druga Fundatorka może samodzielnie podejmować decyzje, które w niniejszym statucie 

są zastrzeżone dla obu. 

 

§ 12 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie programów działania oraz planów finansowania Fundacji; 

b) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji; 

c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów; 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 



e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 

f) tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji; 

g) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji; 

h) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji; 

i) powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek 

pomocniczych; 

j) rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami. 

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obligatoryjnej obecności Prezesa i 

Wiceprezesa Zarządu. 

4. Zarząd może powoływać pełnomocnika do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw 

należących do zadań Fundacji. 

5. Każde działanie członka zarządu związane ze zobowiązaniem finansowym o wartości powyżej 3 

tysięcy złotych podjęte w ramach działalności Fundacji będzie poprzedzone pisemnym (listownym 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) poinformowaniem i uzyskaniem zgody drugiego 

członka zarządu. 

6. Każdy Członek Zarządu ma obowiązek składania raz na 6 miesięcy sprawozdania obejmującego 

wszystkie oświadczenia woli podpisane przez niego w imieniu Fundacji w danym okresie.  

 

 

§ 13 

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby. 

 

§ 14 

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes, działając samodzielnie. 

2. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 70 000 (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy) złotych, oświadczenie w imieniu Fundacji składa Prezes i co najmniej jeden 

Wiceprezes, działając łącznie. 

 

 



Rozdział IV 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 15 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 500 złotych (słownie: 

pięćset) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie nabyte przez 

Fundację w toku jej działania. 

2. Fundatorki wniosły na fundusz założycielski: każda kwotę 250 zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt). 

3. Fundatorki nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji. 

 

§ 16 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a) majątku nieruchomego i ruchomego; 

b) darowizn, zapisów, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych; 

c) dotacji, subwencji oraz grantów; 

d) wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy; 

e) odsetek bankowych; 

f) zbiórek publicznych; 

g) odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Przychody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia. 

3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową. 

 

§ 17 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli 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. 

 

 



Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

Zmiana statutu i nazwy Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały Fundatorek. 

 

§ 19 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie 

nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w 

przedmiocie połączenia Fundacji podejmują Fundatorki jednomyślnie w drodze uchwały. 

 

§ 20 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji. 

3. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określają 

Członkowie Zarządu jednomyślnie.  

4. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego 

Ministra. 


