Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
za rok 2013
I. Dane organizacji
Nazwa fundacji: Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
Siedzibę i adres: Warszawa 02-757, ul. Steinhausa 2/52
data utworzenia: 6.01.2010
data rejestracji w KRS:
nr KRS: 0000347294
NIP: 521 355 36 59
REGON: 142210279
Zarząd
Prezes: Karolina Elbanowska
Członkowie Zarządu: Tomasz Elbanowski, Małgorzata Lusar.
Cele statutowe
Reprezentowanie rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. Działanie na rzecz
polityki prorodzinnej.
Opis działalności statutowej w roku 2013
1. Inicjatywa Referendum edukacyjne "Ratuj Maluchy i starsze dzieci też!"
– akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o Referendum edukacyjne ''Ratuj maluchy i
starsze dzieci też!'' - zebrano 966 tys. podpisów. Wniosek przekazano 12 czerwca do sejmu
– organizacja kampanii medialnej promującej akcję ,,Ratuj Maluchy i starsze dzieci też''. W
spotach wystąpili znani aktorzy: Marcin Dorociński, Joanna Brodzik, Paulina Holtz, Katarzyna
Cichopek, Grupa Mumio, Mariusz Jakus, Joanna Kupińska
– akcja „Oświeć posła”. Do czasu głosowania rodzice z akcji Ratuj Maluchy odwiedzali i
przekonywali posłów w swoich okręgach.
2. Prowadzenie Telefonu Wsparcia Rodziców
– Fundacja uruchomiła Telefon Wsparcia Rodziców dla rodzin zagrożonych odebraniem
dzieci z powodu biedy, jedyną tego rodzaju infolinię w Polsce. Pomoc otrzymało ponad
300 rodzin; gdzie rodzina może otrzymać pomoc poprzez: działania mediacyjne, pomoc
zagrożonym rodzinom w kontakcie ze specjalistami, wsparcie psychologiczne i pomoc w
prowadzeniu spraw sądowych.
– Koordynator Telefonu Wsparcia Rodziców został doradcą społecznym przy pełnomocniku
do Konstytucyjnych Praw Rodziny w Ministerstwie Sprawiedliwości.
3. Kampania informacyjna o przepisach uprawniających rodziców do zwrotu za podręczniki

Fundacja przeprowadziła po raz kolejny kampanię informacyjną o przepisach uprawniających
rodziców do zwrotu za podręczniki niezależnie od kryterium dochodowego. Dotyczyło to
rodzin wielodzietnych (z trójką i więcej dzieci) oraz w trudnej sytuacji życiowej, dzieci z klas
I-III i V szkoły podstawowej i II klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz dzieci
niepełnosprawnych z wszystkich klas.
Rządowy program ,,Wyprawka szkolna'' zawierał przepisy pozwalające na wypłatę pieniędzy
części rodzin niezależnie od kryterium dochodowego, ale urzędnicy lokalnie nie mieli na ten
temat informacji. Kampania pozwoliła zwiększyć świadomość praw przysługujących rodzicom,
wśród rodziców i urzędników.
4. Spotkania przedstawicieli Fundacji z premierem
– Inicjatorzy Referendum edukacyjnego „Ratuj Maluchy i starsze dzieci” spotkali się z
premierem Donaldem Tuskiem. Dwukrotna rozmowa zakończyła się wynotowaniem
zgłoszonych problemów.
5. Udział w debacie społecznej na tematy ważne dla rodziców:
artykuły, wypowiedzi prasowe, radiowe i telewizyjne.
6. Udział przedstawicieli Fundacji, na zaproszenie Komisji Europejskiej, w Forum
Demograficznym w Brukseli, 6-7.05.2013 r.
Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych
Nie wystąpiły zdarzenia prawne o skutkach finansowych.
III. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Nie wystąpiły
V. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
Przychody fundacji za rok 2013 wyniosły ogółem: 344.821,45 zł, w tym:
Darowizny: 222.625,37 zł
Podatek 1%: 122.194,48 zł
Odsetki : 160,00 zł
Fundacja nie uzyskiwała za rok 2013 z żadnych środków z budżetu państwa lub
budżetów samorządowych.
Fundacja nie uzyskiwała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych, nie prowadziła
też działalności gospodarczej.

RAZEM:
VI. Poniesione koszty na:
Działalność statutową: 188.586,58 (w tym 172.606,95 zł na wynagrodzenia)
Administrację: (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
Materiały w tym głównie biurowe, urządzenia biurowe o niskiej jedn. wartości: 4.542,95 zł
Usługi obce w tym opłaty bankowe, opłaty za domenę i stronę internetową: 3816,00 zł
Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia za prowadzenie biura: 27627,08 zł
Pozostałe koszty: 978,80 zł
Działalność gospodarczą:
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Pozostałe koszty:
VII. Dodatkowe dane
Dane o zatrudnieniu (a.-c.):
Fundacja zatrudniała 3 pracowników na podstawie umowy o pracę.
d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
dotycząca prowadzenia administracji
e. Udzielone pożyczki:
Fundacja nie udzieliła pożyczek.
f. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja nie ulokowała środków. Posiada jedynie środki na rachunku bieżącym na dzień
31-12-2013 r. w Alior Bank oraz na koncie DotPay
g. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji.
h. Nabyte nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie:
Fundacja nie nabyła nieruchomości.
i. Nabyte pozostałe środki trwałe:
Fundacja nie posiada środków trwałych.

j. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa fundacji (równe wartości środków pieniężnych) :
Pasywa fundacji, w tym:
Fundusz statutowy: 2000 zł
Fundusz zapasowy: 18 596,60 zł
Wynik finansowy za rok 2013 : 121 270,04 zł
Zobowiązania: 1 615,82 zł
(dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych
wymagalne w styczniu 2014 r., a dotyczą wynagrodzeń z grudniu 2013 r.)
VIII. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.
Nie zlecono Fundacji takiej działalności.
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
- fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
dotyczącego wypłaconych wynagrodzeń, w łącznej kwocie 16.822,00 zł
- fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu ZUS dotyczącego wypłaconych
wynagrodzeń, w łącznej kwocie 26.048,34 zł.
- zobowiązania na koniec 2013 r. wynoszą 1609,75 zł dotyczą składek ZUS (638,75 zł) i
podatku dochodowego od osób fizycznych (971,00 zł) wymagalne w styczniu 2014 r., a
dotyczą wynagrodzeń grudniu 2013 r. umowy zlecenia.
Składane deklaracje podatkowe:
Fundacja składała w 2014 r. za 2013 r. :
deklarację PIT-4R za 2013 r.
informację PIT-11 za 2013 r.
oraz zeznanie CIT-8 za 2013 r. (wraz z złączkami)
X. Przeprowadzone kontrole
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji kontroli zewnętrznej.
Podpisano:
KAROLINA ELBANOWSKA
TOMASZ ELBANOWSKI
MAŁGORZATA LUSAR

