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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
za rok 2014
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 Lusar.
Cele statutowe
Reprezentowanie rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. Działanie na rzecz
polityki prorodzinnej.
II. Opis działalności statutowej w roku 2014
1. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Rodzice chcą mieć wybór”
- przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy „Rodzice chcą mieć wybór” na rzecz
wolnego wyboru rodziców ws. posyłania dzieci do szkoły w wieku 6 lub 7 lat, większego
wpływu rodziców na waŜne kwestie dot. edukacji dzieci oraz poprawy warunków w szkołach;
- akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy – zebrano 291 tysięcy 464 podpisów;
17 grudnia 2014 r. podpisy zostały złoŜone w sejmie;
- organizacja kampanii medialnej promującej akcję ,,Rodzice chcą mieć wybór''. W spotach
wystąpili znani artyści i aktorzy: Kazik Staszewski, Marcin Bosak, Magdalena StuŜyńska.
2. Prowadzenie Telefonu Wsparcia Rodziców
- Fundacja kontynuowała prowadzenie Telefonu Wsparcia Rodziców dla rodzin
pokrzywdzonych lub zagroŜonych pochopnym odebraniem dzieci, np. z powodu biedy czy
bezradności. W roku 2014 pomoc otrzymało ponad 300 rodzin. Koordynatorki Telefonu
Wsparcia pomagałyrodzicomw kontaktach z instytucjami, pisaniu pism, postępowaniach
sądowych orazwyborze odpowiednich form wsparcia rodziny. Fundacja kontaktowała teŜ
rodziców z instytucjami udzielającymi wsparcia materialnego, psychologicznego oraz pomocy
prawnej.
- Koordynatorki Telefonu Wsparcia Rodziców współpracowały z urzędnikami powiatu
wołomińskiego przy opracowaniu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w powiecie
wołomińskim na lata 2014–2017”. Dzięki tej współpracy dokument ten uzyskał prorodzinny
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charakter, co czyni go wyjątkiem na tle innych tego rodzaju lokalnych programów i pozwala
unikać problemów generowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zwieńczeniem pracy nad programem była współorganizowana przez Fundację konferencja,
która odbyła się 12 czerwca 2014 r.Fundacja udostępniła równieŜ dwumiesięczne konsultacje
telefoniczne dla urzędników i przedstawicieli instytucji powiatu wołomińskiego.
- Fundacja współpracowała przy tworzeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dot.
zaskarŜenia Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (na podstawie doświadczeń
Telefonu Wsparcia powstał dokument przedstawiającygłówne zagroŜenia i problemy
wynikające z ustawy).
3. Prowadzenie „Infolinii odraczania” i „Poradnika rodzica 6-latka”
Fundacja od lutego do sierpnia 2014 r. prowadziła infolinię, w ramach której ekspert ds. prawa
oświatowego udzielał rodzicom sześciolatków objętych obowiązkiem szkolnym porad
dotyczących procedur związanych z odraczaniem obowiązku szkolnego i rozwiązywania
pojawiających się w tym zakresie trudności. DyŜurom telefonicznym towarzyszył zamieszczony
na stronie internetowej i aktualizowany na bieŜąco „Poradnik rodzica 6-latka” odpowiadający na
szereg pytań i zgłaszanych przez rodziców problemów.
Udzielono ponad 3000 konsultacji, a kolejne 300 tys. osób skorzystało z poradnika internetowego.
Fundacja pomagała nie tylko w samej procedurze odroczenia obowiązku szkolnego dziecka, ale
teŜ w egzekwowaniu przez rodziców praw w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkoli.
Fundacja przeprowadziła równieŜ akcję informacyjną na temat rzeczywistego stanu prawnego
w zakresie odraczania obowiązku szkolnego wśród pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, dyrektorów szkół i przedszkoli.
4. Kampania informacyjna o przepisach uprawniających rodziców do zwrotu za podręczniki
Fundacja od lipca do września 2014 r. prowadziła trzecią juŜ kampanię informacyjną „Zwrot za
podręczniki” o przepisach uprawniających rodziców do refundacji kosztów zakupu podręczników
niezaleŜnie od kryterium dochodowego.W tym roku po raz pierwszy została uruchomiona
specjalna infolinia, która wraz z poradnikiem internetowym była źródłem informacji dla ponad
100 tys. osób (112.000 wyświetleń poradnika, 6.500 tys. pobranych formularzy wniosku
o wyprawkę, 1.000 indywidualnych konsultacji eksperta w ramach Infolinii o wyprawce).
Pomoc rodzicom polegała m. in. na szczegółowym wyjaśnieniu wymogów formalnych, jakie
muszą być spełnione, by wnioskować o refundację, przedstawieniu pełnej informacji na temat
stanu prawnego oraz opracowaniu i udostępnieniu róŜnych wzorów wniosków. Koordynatorka
infolinii radziła, jak wypełnić dokumenty. Na wyraźną prośbę rodziców interweniowała
w szkołach, które wbrew przepisom rozporządzenia nie chciały przyjmować wniosków od
rodziców dzieci niepełnosprawnych czy rodzin wielodzietnych bez dołączonego zaświadczenia
o dochodach.
5. Prowadzenie „Telefonu Szkolnego” i „Poradnika szkolnego”
W październiku 2014 r. Fundacja uruchomiła Telefon Szkolny dla rodziców i nauczycieli, na
który składają się dyŜury trzech ekspertów:
- psychologa, mediatora i zarazemeksperta ds. sprawa oświatowego,
- metodyka nauczania początkowego, konsultanta metodycznego
- autorki podręczników idoświadczonego nauczyciela.
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Rodzice mogą w infolinii uzyskać porady dot. przepisów prawa oświatowego,procedur
dotyczących szkół i przedszkoli: np. rekrutacji, zapewnienia odpowiednich warunków
w placówkach, organizacji pracy placówek,moŜliwości wpływu rodziców na to, co dzieje się
w szkole czy przedszkolu ich dziecka, rozwiązania problemów z dostępnością edukacji i jej
standardami, a takŜe porady psychologiczne dot. funkcjonowania dziecka w szkole czy
przedszkolu. Nauczyciele mogą natomiast uzyskać porady dot. nauczania dzieci sześcioletnich,
dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i innych kwestii dydaktyczno-wychowawczych, współpracy
z rodzicami i in.
Infolinii towarzyszy „Poradnik szkolny” zamieszczony na stronie internetowej i na bieŜąco
aktualizowany, odpowiadający na zgłaszane w Telefonie Szkolnym zapytania i problemy.
6.Uczestnictwo w pracach legislacyjnych
Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w charakterze strony społecznej w pracach nad aktami
prawnymi wpływającymi na sytuację rodzin, rodziców i dzieci oraz system edukacji, poprzez
udział w posiedzeniach komisji sejmowych i przygotowywanie opinii dot. projektów ustaw
i rozporządzeń, m.in.:
- przygotowanie opinii do projektu ustawy wprowadzającej rządowy podręcznik do I klasy
- przygotowanie opinii do projektu tzw. ustawy antydyskryminacyjnej (druk sejmowy nr 1051)
- udział w pracach legislacyjnych dot.Konwencji RadyEuropy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
7. Interwencje w obronie praw rodziców i dostępu do edukacji
Fundacja podejmowała interwencje w sytuacjach łamania praw rodziców i dzieci w edukacji,
w tym praw do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (m.in. interwencja ws.
programu „Równościowe przedszkole”). Przedstawiciele Fundacji angaŜowali się takŜe
w przypadkach likwidacji szkół i przedszkoli, problemów z dostępem do przedszkoli itp.,
udzielając wsparcia i porad rodzicom zgłaszającym lokalne problemy, pisząc pisma do instytucji
i prowadząc rozmowy z samorządowcami lub urzędnikami.
8. Udział w debacie społecznej dot. tematów waŜnych dla rodziców:
artykuły, wypowiedzi prasowe, radiowe i telewizyjne.

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
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V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budŜetu
państwa i budŜetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeŜeli 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 2014 wyniosły ogółem: 374 920,89 zł
w tym:
Darowizny: 243 230,52 zł
Podatek 1%: 121 573,47 zł
Odsetki :
150,00 zł
Dotacja:
9 966,90 zł
Fundacja uzyskała w 2014 roku ze środków Starostwa Powiatowego w Wołominie dotację na
realizację zadania w wysokości 9 966,90 zł, którą w całości wydatkowano.
Fundacja nie uzyskiwała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych, nie prowadziła
teŜ działalności gospodarczej.

RAZEM:
VI. Poniesione koszty na:
Działalność statutową: 292 223,54 zł (w tym 236 963,07 zł na wynagrodzenia)
Administrację: (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 44 101,92 zł
Materiały w tym głównie biurowe, urządzenia biurowe o niskiej jedn. wartości: 1 295,80 zł i
wyposaŜenie biura 2838,93 zł
Usługi obce w tym opłaty bankowe, opłaty za najem i usługi telekomunikacyjne i pocztowe:
15.431,17 zł
Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia za prowadzenie biura oraz koszty bhp: 24 180,51 zł
Pozostałe koszty (delegacje): 355,51 zł
Pozostałe koszty:

VII. Dodatkowe dane.
Dane o zatrudnieniu (a.-c.):
Fundacja zatrudniała 4 pracowników na podstawie umowy o pracę.
d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły: 136 207,91 zł w tym 12 697,77 zł na
administrację
e. Udzielone poŜyczki:
Fundacja nie udzieliła poŜyczek.
f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
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Fundacja nie ulokowała środków. Posiada jedynie środki na rachunku bieŜącym na dzień 31-122014 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 posiada samochód osobowy o wartości netto 5600,06 zł
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa fundacji (równe wartości środków pienięŜnych) :
Pasywa fundacji
W tym:
Fundusz statutowy: 2000 zł
Fundusz zapasowy: 139 866,64 zł
Wynik finansowy za rok 2014 : 35 322,65 zł
Zobowiązania: 2 801,45 w tym : 2795,38 zł na ubezpieczenie zdrowotne i podatku
dochodowego od osób fizycznych wymagalne w styczniu 2015 r., a dotyczą wynagrodzeń z
grudniu 2014 r.)
VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.
W ramach realizacji zadania:POLITYKA SPOŁECZNA Stworzenie ram dla kompleksowej
polityki społecznej powiatu wołomińskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy powierzono
Fundacji zadania zgodnie z umową WOK.032.254.2014 z dnia 21-05-2014 r.
Fundacja otrzymała dotację w kwocie:9 966,90 zł gdzie wydatkowano na realizację poszerzonego
zadania łącznie 9966,90 zł w tym: 9217,47 na wynagrodzenia i 211,04 na narzuty na wygrodzenia,
oraz materiały na (m.in. opracowania, papier, toner) 538,39 zł. W dniu 09-09-2014 Starostwo
Powiatowe w Wołominie przeprowadziło kontrolę zadania zrealizowanegoprzez Fundację.
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych
- fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
dotyczącego wypłaconych wynagrodzeń, w łącznej kwocie 21715,00 zł
- fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu ZUS dotyczącego wypłaconych wynagrodzeń, w
łącznej kwocie 34 323,56zł.
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- zobowiązania na koniec 2014 r. wynoszą 2801,45 zł dotyczą składek ZUS (700,38 zł) i podatku
dochodowego od osób fizycznych (2 095,00 zł) wymagalne w styczniu 2014 r., a dotyczą
wynagrodzeń grudniu 2014 r. umowy zlecenia.

Składane deklaracje podatkowe.
Fundacja składała w 2015 r. za 2014 r. :
deklarację PIT-4R za 2014 r.
informację PIT-11 za 2014 r.
oraz zeznanie CIT-8 za 2014 r. (wraz z złączkami)
X. Przeprowadzone kontrole.
Starostwo Powiatowe w Wołominie przeprowadziło kontrolę zadania zrealizowanego przez
Fundację zgodnie z umową WOK.032.254.2014 z dnia 21-05-2014 r.

Podpisy Zarządu

KAROLINA ELBANOWSKA
TOMASZ ELBANOWSKI
MAŁGORZATA LUSAR

Podpisy osób zatwierdzających:

Protokolantka(Członek Rady Fundacji) KATARZYNA RAKUSA SUSZCZEWSKA
Przewodniczący zebrania Rady Fundacji PATRYK KURZEJA

