Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
za rok 2011
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: 26.01.2010
nr KRS: 0000347294
NIP: 521 355 36 59
REGON: 142210279
Zarząd.
Prezes: Karolina Elbanowska
Członkowie Zarządu: Tomasz Elbanowski, Małgorzata Pietrak.
Cele statutowe
Reprezentowanie rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. Działanie na rzecz
polityki prorodzinnej.
II. Opis działalności statutowej w roku 2011.
1. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza
- złożenie u Marszałka Sejmu zawiadomienia o podjęciu inicjatywy ustawodawczej 21 marca
- akcja zbierania podpisów pod własnym projektem ustawy przez kilka tysięcy wolontariuszy,
marzec – lipiec
- złożenie projektu z podpisami u Marszałeka Sejmu RP, wraz z 347 tysiącami podpisów z całej
Polski - 4 lipca
- pierwsze czytanie projektu – 15- 16 września
- organizacja wiecu pod Kancelarią Premiera -1 października
2. Przygotowanie ogólnopolskiego raportu Krajobraz Polskiej Szkoły 2011, z udziałem kilkuset
wolontariuszy. Raport przedstawiono w sejmie we wrześniu
3. Prowadzenie akcji mobilizujących do walki w obronie swoich praw:
- „To wstyd oszczędzać na dzieciach” – akcja w obronie odliczeń podatkowych na dzieci,
listopad 2011
- akcja sprzeciwu wobec zmian w Systemie Informacji Oświatowej, luty 2011 (współpraca przy
akcji podjętej przez Fundację Rodzice-Szkole)
4. Prowadzenie projektu Postulaty prorodzinne.
- spotkanie z Elżbietą Radziszewską, minister ds. równego statusu, 21 stycznia
5. Udział w debacie społecznej na tematy ważne dla rodziców:
- reforma edukacji
- rządowe plany zmian w becikowym i uldze podatkowej dla dzieci

- ustawa żłobkowa o opiece nad dziećmi do lat 3
6. Udział ekspercki w wydarzeniach:
- udział w Konsultacjach społecznych ministerialnego projektu nowelizacji ustawy ośwatowej,
grudzień 2011
- Debata na temat ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 tzw. Żłobkowej, organizowania przez
Prezydenta RP, 23 lutego
- Konferencja zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka – Gdańsk 25-26.11.2011
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,
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 2011 wyniosły ogółem: 80.257,02 zł
w tym:
Darowizny: 80.207,02 zł
Fundacja nie uzyskiwała za rok 2011 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:
Administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
Materiały w tym głównie biurowe, urządzenia biurowe o niskiej jednostkowej wartości:
1929,09 zł
Usługi obce w tym opłaty bankowe, opłaty za domenę i stronę internetową: 2.479,94 zł

Działalność gospodarczą: fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
Pozostałe koszty: 280,72 zł
VII. Dodatkowe dane.
Dane o zatrudnieniu (a.-c.):
Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
dotycząca prowadzenia administracji 67.134,63 zł
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 31-122011 r. 5840,75 zł oraz na koncie Dol Pay 4.339,32 zł
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) : 6.235,76 zł
Pasywa fundacji 6235,76 zł
W tym:
Fundusz statutowy: 2.000 zł
Fundusz zapasowy: 2935,76 zł
Wynik finansowy za rok 2012 : 2.935,76 zł
Zobowiązania 1300 zł (dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego od
osób fizycznych wymagalne w styczniu 2012 r., a dotyczą podpisanej w grudniu 2011 r. umowy
zlecenia)

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.
- fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
dotyczących zawartych umów zlecenia za obsługę biura fundacji. W łącznej kwocie 1506,00 zł.
- fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu upieczenia zdrowotnego dotyczącego zawartych
umów zlecenia za obsługę biura fundacji. W łącznej kwocie 2037,00 zł.

Składane deklaracje podatkowe.
Fundacja składała w 2011 r. za 2010 r. :
deklarację PIT-4R za 2010 r.
informację PIT-11 za 2010 r.
oraz zeznanie CIT-8 za 2010 r. (wraz z złączkami)
X. Przeprowadzone kontrole.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji kontroli zewnętrznej.
Podpisano:
MAŁGORZATA PIERTAK
TOMASZ ELBANOWSKI
KAROLINA ELBANOWSKA

