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I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach 

2. Dane o Fundacji: 
2.1 Nazwa Fundacji:  Fundacja Rodzina Plus 
2.2 Siedziba i adres Fundacji: 
adres rejestrowy: 30-612 Kraków, ul. W. Witosa 19/30,  
biuro Fundacji: 30-503 Kraków, ul. Krasickiego 18, I piętro (podnajem lokalu) 
dane kontaktowe: 
 numery telefonu: 604 432 306, 666 899 596 
 e-mail: fundacja@rodzinaplus.org 
 strona www: www.rodzinaplus.org 
 numer konta: Pekao SA - 21 1240 4719 1111 0010 6464 3453 

2.3 Data wpisu w KRS i numer KRS-u oraz NIP: 
 27 sierpnia 2015 roku, KRS – 0000572359,  NIP - 679 311 52 95 
 15 października 2018 roku zmiana statutu w całości (uchwała Rady Fundacji Rodzina Plus  

z 15 października 2018 roku w związku z podjęciem starań o uzyskanie statusu OPP – dnia 
9 stycznia 2019 roku Fundacja Rodzina Plus uzyskała status organizacji pożytku publicznego)  

2.4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON - 362329610  

3. Władze Fundacji Rodzina Plus 

3.1. Rada Fundacji Rodzina Plus 
• Agnieszka Majewska-Siwek - przewodnicząca 
• Robert Kawałko - członek 
• Katarzyna Ornacka - członek 
• Anna Sieńko - członek 
• Zbigniew Wiszniewski - członek 
• Bogusława Ziegelheim – członek 

3.2. Zarząd Fundacji Rodzina Plus: 
• Danuta Wiecha – prezes 
• Anna Wilk – wiceprezes 
• Elżbieta Baran-Cebula – członek 
• Katarzyna Wiecha-Kokot – członek 

4. Cele statutowe Fundacji 
Cel Fundacji: Wspieranie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych 
wobec dzieci własnych i/lub dzieci powierzonych ich pieczy, a nadto promowanie pożądanych wartości 
i wzorów rodzinnych. 
Misja Fundacji: Zostałeś Rodzicem – Naucz się nim być! 
Wolontariusze Fundacji: 7 osób, w tym: w Placówce Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” 
(09.07.2018 - 17.08.2018), w 2 krakowskich placówkach rodzinnych: prawnik, pedagog- superwizor, 
(01.01.2018 - 31.12.2018), nadto w ramach działalności Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3 (zadanie 
realizowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków (01.09.2018 - 31.12.2018; kontynuacja do 
30.04.2019). 

5. Obsługę księgową Fundacji zgodnie z umową z dnia 28.12.2017 roku prowadzi:  
Katarzyna Witek NEO, ul. Kościuszki 1/42a, 32-050 Skawina, NIP 687-165-85-56, 
Regon 121525602 - Biuro Rachunkowe uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych 
z Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów nr 60906/2013 

 

mailto:fundacja@rodzinaplus.org
http://www.rodzinaplus.org/
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II. ZASADY I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI 

Fundacja Rodzina Plus w 2018 roku prowadziła działalność pożytku publicznego, między innymi 
poprzez wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, promowała ideę rozwijania rodzinnych form 
pieczy zastępczej i mediacji. Opierała się na nieodpłatnej pracy Zarządu i Rady Fundacji, jak również 
wolontariuszy, którzy wspierali działania statutowe Fundacji w zakresie bezpośredniej pracy 
z rodzicami/opiekunami zastępczymi i dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej (superwizja pracy 
dyrektorów i pracowników merytorycznych placówek rodzinnych, pomoc w nauce i przy organizacji 
wyjazdów dzieci i rodzin, imprez okolicznościowych dla rodzin zastępczych funkcjonujących w woj. 
małopolskim i krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego). 
Zarząd i Rada Fundacji składa się osób posiadających bogate doświadczenie zawodowe związane 
ze wsparciem rodziców zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci 
własnych i/lub dzieci powierzonych ich pieczy oraz w poradnictwie prawnym i mediacji. 
W ramach Fundacji działają: 
1. Poradnia Rodzinna - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i prawe - działalność statutowa 

odpłatna i nieodpłatna: 
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i prawne (20 porad, w tym telefonicznych), 
sporządzenie 9 opinii psychologiczno-pedagogicznych o kandydatach na rodziców zastępczych 
(na zlecenie PCPR w Myszkowie) 

2. Ośrodek Mediacyjny - propagowanie idei mediacji, prowadzenie poradnictwa dot. mediacji - 
działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna: 

2.1. w dniach 2 i 3 lutego 2018 roku 8 osób związanych z Fundacją Rodzina Plus (mediatorów) 
brało udział w szkoleniu „Mediacje rówieśnicze” prowadzone przez trenera programu 
mgr Halinę Czerwińską z Fundacji Ostoja. Szkolenie zostało zrealizowane przy współpracy 
Fundacji Rodzina Plus, 

2.2. kwiecień, maj 2018 - zgodnie z porozumieniem z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
przy ul. Siewnej 23 w Krakowie mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego Fundacji prowadzili 
nieodpłatne warsztaty dla uczniów SP nr 113 dot. mediacji rówieśniczej, 

2.3. w dniach 11 i 12 maja 2018 roku prezes Fundacji Rodzina Plus brał udział w Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Mediator-zawód przyszłości” na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

2.4. dnia 15 października 2018 roku w ramach Tygodnia Mediacji mediatorzy Ośrodka pełnili 
dyżur w krakowskim sądzie, promocja mediacji – ulotki dot. mediacji dostępne w sądzie 
oraz na zajęciach szkolnych dla uczniów kl. I, IV i V Szkoły Podstawowej Da Vinci , ul. Na 
Stoku 34 w Krakowie. 

3. Centrum Szkoleniowe - działalność statutowa odpłatna: 
Fundacja w 2018 roku prowadziła szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej 
i już funkcjonujących rodzin zastępczych:  
Luty 2018 Marzec 2018 Czerwiec 2018 Lipiec 2018 Grudzień 2018 
22-27.02.2018 
Pow. Wielicki  
szkolenie kan. 
na spokrewnione 
rodziny 
zastępcze. 
Kwota 1200,00 
 

16-25.03.2018 
Pow. 
Myszkowski 
szkolenie kan. 
na rodziny 
zastępcze. 
Kwota 12150,00  

1/.12-27.06.2018 
Pow. Wielicki  
szkolenie kan. na 
rodziny zastępcze. 
Kwota 4500,00 zł 
2/ 11-28.06.2018 
PCPR Zgorzelec 
szkolenie trenerów 
„Rodzina Plus”. 
Kwota 12400,00  

06-15.07.2018 
Pow. Nyski  
szkolenie 
kandydatów na 
rodziny zastępcze 
Kwota 8650,00 
(6450+2200) 

30.11-2.12.2018 
PCPR Śrem 
szkolenie 
kandydatów na 
rodziny 
zastępcze. 
Kwota 8750,00 
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4. Ośrodek Wsparcia Rodziny naturalnej/zastępczej/adopcyjnej - działalność statutowa 
odpłatna i nieodpłatna: 

4.1. od 1 stycznia 2018 roku Fundacja jest podmiotem prowadzącym dwie krakowskie placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków 
(Placówka PP Małgorzaty i Zbigniewa Wiszniewskich przy ul. Borkowskiej 29/32-33 
w Krakowie oraz Placówka PP. Czesławy i Stanisława Kudłek przy ul. Jagiellończyka 10 
w Krakowie), 

4.2. dnia 16 maja 2018 roku w Warszawie odbył się VI Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, 
na którym Państwo Małgorzata i Zbigniew Wiszniewscy zostali odznaczeni przez Prezydenta 
RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Fundacja Rodzina Plus w styczniu 2018 roku wystąpiła do 
Prezydenta RP, za pośrednictwem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (Fundacja 
Rodzina Plus jest członkiem Koalicji), o odznaczenia państwowe dla zawodowej rodziny 
zastępczej prowadzącej od 2009 roku krakowską placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu 
rodzinnego PP. Małgorzaty i Zbigniewa Wiszniewskich, 

4.3. w dniach od 1 do 3 czerwca 2018 roku Fundacja zorganizowała Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego dla krakowskich rodzin zastępczych oraz 4 krakowskich placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego – łącznie dla 49 osób (opiekunów i dzieci) w Pensjonacie 
Czahówka w miejscowości Pewel Mała, 

4.4. w okresie od 9 lipca do 17 sierpnia 2018 roku, w ramach dotacji Gminy Miejskiej Kraków, 
Fundacja prowadziła Placówkę Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” w Krakowie-
Swoszowicach dla 20 dzieci, 

4.5. w okresie od 8 do 9 września 2018 roku Fundacja zorganizowała wyjazd szkoleniowo-
integracyjny i pobyt grupy rodzin zastępczych spokrewnionych i ich dzieci w Białym Dunajcu 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Borowy” (łącznie 46 osób) – finansowany ze środków Gminy 
Miasta Krakowa, 

4.6. od 1 września 2018 roku Fundacja prowadzi Klub dla Rodziców z dziećmi do lat 3 na terenie 
Dzielnicy XI w Domu Kultury, przy ulicy Witosa 39 w Krakowie – działalność 
współfinansowana ze środków Miasta Krakowa (w okresie od 1 września 2018 do 30 kwietnia 
2019 roku). Podczas Dnia Otwartego dnia 9 października br. Klub odwiedził Prezydent Miasta 
Krakowa. Klub to miejsce przyjazne rodzicom/opiekunom i osobom oczekującym 
na potomstwo.  

5. Inne działania statutowe- działalność statutowa nieodpłatna 
5.1. udział Prezesa Fundacji oraz psychologa i pedagoga Fundacji w 9 posiedzeniach Zespołu ds. 

Okresowej Oceny Sytuacji Dzieci – w ramach prowadzonych przez Fundację 2 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, 

5.2. superwizja – wolontaryjna usługa świadczona 2 dyrektorom prowadzącym krakowskie 
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i ich pracownikom merytorycznym (od 
stycznia 2018 roku prowadzone przez Fundację Rodzina Plus). – łącznie 250 godz w każdej 
Placówce (wartość usługi 3425,-zł w każdej Placówce – po 13,70,-zł za godz.), 

5.3. udział w Konferencji dot. Pieczy Zastępczej zorganizowanej przez Fundację Przystanek 
Rodzina we Wrocławiu – kwiecień 2018 roku, 

5.4. maj 2018 roku – udział prezesa Fundacji w warsztatach „Zorientowana na traumę praca 
terapeutyczna nad historią życia” – prowadzenie Maria i Chris Taylor,  

5.5. kwiecień, lipiec 2018 roku – udział przedstawiciela Fundacji w konsultacjach dot. współpracy 
NGO z Gminą Miejską Kraków, 

5.6. dnia 14 czerwca 2018 roku prezes Fundacji Danuta Wiecha znalazła się w gronie osób 
nominowanych do zaszczytnego wyróżnienia Filantrop Krakowa A.D 2017, 

5.7. w dniach 13 i 14 października 2018 roku w Krakowie aktywny udział przedstawicieli Fundacji 
w wydarzeniach w ramach „Święta Organizacji Pozarządowych”. Organizatorzy: Fundacja 
Biuro Inicjatyw Społecznych, Federacja Małopolska Pozarządowa, Stowarzyszenie Regionalne 
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Centrum Wolontariatu w Krakowie – Fundacja świadczyła bezpłatne poradnictwo prawne 
i mediacyjne dla mieszkańców Krakowa, 

5.8.  dnia 8 grudnia 2018 roku „Mikołaj” w Nowohuckim Centrum Kultury – Fundacja Rodzina Plus 
przy współpracy z BP i NCK w Krakowie zorganizowała imprezę dla dzieci, tj. spektakl 
okolicznościowy i paczki dla 150 dzieci z 3 krakowskich placówek typu rodzinnego, rodzin 
zastępczych z Krakowa, Wieliczki i Miechowa, Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie 
oraz prowadzonego przez Fundację Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3.  

III. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Fundacja Rodzina Plus w 2018 roku nie prowadziła działalności gospodarczej 

IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI  I RADY FUNDACJI 
W okresie sprawozdawczym Zarząd zbierał się 4 razy: 7 stycznia, 22 maja, 28 czerwca, 
15 października 2018 roku. Podjął 5 uchwał dot. działalności statutowej (w zał. do sprawozdania 
z działalności Fundacji). 
W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji zbierała się 2 razy: 28 czerwca i 15 października 
2018 roku. Podjęła 3 uchwały (w zał. do sprawozdania z działalności Fundacji).  
Dnia 15 października 2018 roku Fundator Fundacji Rodzina Plus podjął uchwałę o zmianie 
Statutu oraz celów działalności Fundacji Rodzina Plus w związku z ubieganiem się Fundacji o 
uzyskanie statusu OPP – uchwała w zał. 

V. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH: 
Przychody: 609 351,01-zł, w tym: 

1. działalność statutowa nieodpłatna: 537 300,99 zł: 
- dotacje ze źródeł publicznych (GMK) – 531 860,99-zł 
- darowizny od osób fizycznych –5 440,00-zł 
- darowizny od osób prawnych – 0,00 zł 

2. działalność statutowa odpłatna – 72 050,00 zł  

3. pozostałe przychody operacyjne – 0,02 zł  

VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

Koszty:  610 785,29 zł, w tym:   

1. Działalność statutowa nieodpłatna 540 416,17-zł 
2. Działalność statutowa odpłatna – 55 977,63 zł 
3. Koszty administracyjne 14 340,63 zł 
4. Pozostałe koszty operacyjne -50,86 zł 
Wynik finansowy –strata za 2018 rok w wysokości 1 434,28 zł 
 

VII. INFORMACJA: 
a) o osobach zatrudnionych 
b) o wynagrodzeniach: łączna kwota wynagrodzeń: 265 906,41zł, w tym: 

• wynagrodzenia dla członków Zarządu: 0,00 zł 
• wydatkach z umów zlecenia: 138 194,14 zł 

c) o udzielonych pożyczkach – Fundacja nie udzielała pożyczek 
d) o posiadanym majątku: kwota posiadanych środków na rachunku bieżącym wynosi 

1 762,42 zł 
e) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – Fundacja nie nabyła obligacji 
lub udziałów w spółkach prawa handlowego 

f) wartość nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokość kwot wydatkowanych 
na to nabycie – Fundacja nie nabyła nieruchomości 
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g) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 
• wartość aktywów bilansowych – 7 440,48 zł 
• kwota zobowiązań Fundacji – 8 348,24 zł, należności – 211,03 zł 

VIII.  INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZLECONEJ PRZEZ ORGANY 
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 

 

W 2018 roku Fundacja prowadziła nie prowadziła takiej działalność.   

 

IX. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 
ZOBOWIAZXAŃ PODATKOWYCH, INFORMACJA W SPRAWIE SKLADANYCH 
DEKLARACJI PODATKOWYCH 
 
W 2018 roku złożono deklarację CIT-8  za 2017 oraz deklarację PIT4R za 2018 r.  
 

X. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była prowadzona kontrola. 
 


