Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
za rok 2012
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, Krystyna Bula, Małgorzata Lusar.
Cele statutowe
Reprezentowanie rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. Działanie na rzecz
polityki prorodzinnej.
II. Opis działalności statutowej w roku 2012.
1.Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Sześciolatki do przedszkola” pod którą Fundacja
zebrała 347 tysięcy podpisów była procedowana przez sejm:
- wystąpienie Karoliny Elbanowskiej prezes Fundacji w sejmie podczas 1 czytania projektu
ustawy (luty 2012)
- udział w pracach komisji sejmowej (czerwiec 2012)
2. Fundacja przygotowała „Raport. Warunki edukacji przedszkolnej po pierwszym roku
obowiązkowej nauki dzieci pięcioletnich 2012” pierwszy w Polsce dokument podsumowujący
skutki objęcia obowiązkiem edukacji przedszkolnej młodszych dzieci. (kwiecień – wrzesień 2012)
Egzemplarz raportu został przekazany na ręce prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz
ministra pracy Kosiniaka Kamysza. Raport został przesłany instytucjom rządowym oraz
Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, przedstawicielowi UNESCO w
Polsce, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka a także szefom partii i publicystom. W wesjji
elektronicznej raport został przesłany kilkuset poradniom psychologiczno-pedagogicznym w
całym kraju oraz posłom i senatorom
Fundacja przygotowała angielską wersję raportu , którą otrzymali Sekretarz Generalny ONZ,
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Komisarz ds. Edukacji Komisji Europejskiej, Komisja Petycji PE, Komisarza Rady Europy ds.
Praw Człowieka oraz w wersji elektronicznej euro parlamentarzyści.
3. Wystąpienie ekspertów Fundacji przeciw łamaniu praw dziecka w czasie przeprowadzenia testu
trzecioklasisty. Badanie było w sposób bezprawny organizowane na zasadach przypominających
ogólnopolski egzamin, a jedno z pytań według koordynatorki badania miało pozwolić „poznać
lęki dzieci”. Rodzice nie byli informowani, że mają prawo odmówić udziału swoich dzieci w
badaniu (maj 2012).

4. Udział przedstawiciela Fundacji w rozmowach z premierem na temat wydłużenia wieku
emerytalnego i polityki prorodzinnej – spotkanie w Kancelarii Premiera (kwiecień 2012)
5. Nagłośnienie możliwości uczestnictwa w programie „Wyprawka szkolna” dzieci z rodzin
wielodzietnych, bez względu na kryterium dochodowe (sierpień 2012)
6. Udział w rozmowach na temat wydłużenia urlopu macierzyńskiego, m.in. udział w debacie w
pałacu Prezydenckim (listopad 2012)
7. Spotkanie z ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniak-Kamyszem.
Przedstawienie ministrowi postulatów prorodzinnych Fundacji (grudzień 2012)
8. Wsparcie merytoryczne i medialne „Matek I kwartału”.
Fundacja zorganizowała spotkania Matek I kwartału z ministrem pracy (listopad-grudzień 2012)
9. Przygotowanie akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o ogólnopolskie referendum
edukacyjne. Przygotowanie planu działań na rok 2013 w związku z referendum, konsultacje z
ekspertami. (wrzesień-grudzień 2012)
10. Obecność w debacie publicznej. Przedstawiciele Fundacji zabierali głos w sprawach ważnych
dla rodziców, poprzez artykuły, wypowiedzi prasowe, radiowe i telewizyjne.
11. Wspieranie rodziców w trudnych sytuacjach życiowych, relacja z urzędami, szkołami,
doradztwo, pomoc prawna, interwencje w instytucjach.
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 2012 wyniosły ogółem: 104.297,20 zł
w tym:
Darowizny: 104.297,20 zł
Fundacja nie uzyskiwała za rok 2012 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: 88,841.71 zł
Administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 8227,29 zł
Materiały w tym głównie biurowe, urządzenia biurowe o niskiej jednostkowej wartości: 923,20 zł
Usługi obce w tym opłaty bankowe, opłaty za domenę i stronę internetową: 4153,92 zł
Opłata KRS 150 zł i wynagrodzenia
Działalność gospodarczą: fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
Pozostałe koszty: 0 zł
VII. Dodatkowe dane.
Dane o zatrudnieniu (a.-c.):
a. Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
b. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
(bez premii itp.) 91.049,45 zł
c. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (bez premii itp.)
wypłaconego łącznie członkom zarządu: 7.409,62 zł
d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
dotycząca prowadzenia administracji 5.335,07 zł
dotycząca działalności statutowej 85.714,38 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 31-122012 r. w Alior Bank oraz na koncie Dol Pay
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 nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokoś
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) : 14.389,28 zł
Pasywa fundacji 21.150,69 zł
W tym:
Fundusz statutowy: 2.000 zł
Fundusz zapasowy: 11.368,40 zł
Wynik finansowy za rok 2012 : 7.228,20 zł
Zobowiązania 554,09 zł (dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego
od osób fizycznych wymagalne w styczniu 2013 r., a dotyczą podpisanej w grudniu 2012 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 236,00 zł.
- fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu upieczenia zdrowotnego dotyczącego zawartych
umów zlecenia za obsługę biura fundacji. W łącznej kwocie 318,04 zł.
Składane deklaracje podatkowe.
Fundacja składała w 2013 r. za 2012 r. :
deklarację PIT-4R za 2012 r.
informację PIT-11 za 2012 r.
oraz zeznanie CIT-8 za 2012 r. (wraz z złączkami)
X. Przeprowadzone kontrole.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji kontroli zewnętrznej.
Podpisano:
KRYSTYNA BULA
MAŁGORZATA LUSAR
TOMASZ ELBANOWSKI
KAROLINA ELBANOWSKA

