Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
za rok 2015

I. Dane organizacji
Nazwa fundacji: Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
Siedziba 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 interesów rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. Działanie na
rzecz polityki prorodzinnej. Działanie mające na celu zmianę ustawodawstwa i przepisów
niekorzystnych dla rodziców i dzieci oraz promowanie ustawodawstwa i przepisów, których skutki
będą korzystne dla rodziców i dzieci. Pomoc prawna rodzicom, których prawa są naruszane, oraz
ochrona prawna rodzin.
II. Opis działalności statutowej w roku 2015
1. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza "Rodzice chcą mieć wybór!"
 W marcu 2015 roku miało miejsce pierwsze czytanie 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 ważne kwestie dot. edukacji dzieci oraz poprawy
warunków w szkołach. W trakcie debaty sejmowej poprzedzającej głosowanie prezes Fundacji
Karolina Elbanowska przedstawiła szerokie uzasadnienie projektu ustawy, zawierające m.in.
argumenty naukowe, dane statystyczne dot. edukacji w innych krajach oraz pogłębioną analizę
problemów obecnych w polskim systemie oświaty.
 Po odrzuceniu przez sejm obywatelskiego projektu ustawy Fundacja podjęła jeszcze jedną próbę
umożliwienia rodzicom dzieci z rocznika 2009 wyboru między I klasą a „zerówką” poprzez
przygotowanie projektu ustawy "Wolny wybór dla 6-latków z rocznika 2009". Projekt został
złożony w maju jako inicjatywa poselska (przez niezrzeszoną posłankę Marzenę Wróbel). 26
maja odbyła się w związku z tym konferencja prasowa w sejmie.
2. Prowadzenie "Telefonu Wsparcia Rodziców"
 Fundacja kontynuowała prowadzenie "Telefonu Wsparcia Rodziców" dla rodzin
pokrzywdzonych lub zagrożonych pochopnym odebraniem dzieci. W roku 2015 pomoc
otrzymało niemal 300 rodzin z całej Polski. Koordynatorka "Telefonu Wsparcia" pomagała
rodzicom w kontaktach z instytucjami, pisaniu pism, postępowaniach sądowych. Fundacja

kontaktowała również rodziców z instytucjami udzielającymi wsparcia materialnego,
psychologicznego oraz pomocy prawnej.
 Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w proteście przed ambasadą Norwegii w Warszawie
przeciwko działaniom urzędu ochrony dziecka Barnevernet (maj 2015).
 Fundacja opracowała analizę na temat odbierania dzieci z powodów społeczno-ekonomicznych
oraz łamania Praw Dziecka w obszarze edukacji szkolnej i przedszkolnej. Opracowanie powstało
na potrzeby „Alternatywnego raportu polskich organizacji pozarządowych do Komitetu Praw
Dziecka ws. realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach dziecka" (wrzesień 2015).
3. Prowadzenie „Infolinii odraczania” i „Poradnika rodzica 6-latka”
 Fundacja od stycznia do września 2015 r. kontynuowała prowadzenie "Infolinii odraczania",
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.
 Jednocześnie Fundacja prowadziła na swojej stronie "Poradnik rodzica 6-latka" – stanowiący
zupełnienie "Infolinii odraczania" poradnik odpowiadał na najczęściej zgłaszane przez rodziców
problemy i pytania. Mimo utrudnień ze strony instytucji publicznych w 2015 r. rodzicom udało
się odroczyć blisko 90 tys. sześciolatków.
4. Kampania informacyjna o przepisach uprawniających rodziców do zwrotu za podręczniki
 Fundacja od lipca do września 2015 r. prowadziła czwartą już kampanię informacyjną „Zwrot za
podręczniki” o przepisach uprawniających rodziców do refundacji kosztów zakupu
podręczników niezależnie od kryterium dochodowego. 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 różnych wzorów wniosków.
5. Kampania informacyjna "Jak odliczyć ulgę na dzieci w 2015 roku?"
 Fundacja od lutego do końca kwietnia 2015 r. prowadziła kampanię informacyjną dotyczącą
warunków uzyskania ulgi prorodzinnej. Rodzice mogli uzyskać informacje na temat wysokości
ulgi, obowiązujących limitów odliczeń oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do
odliczenia. Poradnik internetowy był źródłem informacji dla ponad 60 tys. osób.
6. Prowadzenie „Telefonu Szkolnego” i „Poradnika szkolnego”
 Fundacja kontynuowała prowadzenie "Telefonu Szkolnego" dla rodziców i nauczycieli
z dyżurem trzech ekspertów: eksperta ds. sprawa oświatowego, metodyka nauczania
początkowego oraz doświadczonego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Rodzice mogli
uzyskać porady na temat przepisów prawa oświatowego, procedur dotyczących szkół
i przedszkoli: np. rekrutacji, zapewnienia odpowiednich warunków w placówkach, organizacji
pracy placówek, rozwiązania problemów z dostępnością edukacji i jej standardami. Nauczyciele
mogli natomiast uzyskać informacje w kwestiii nauczania dzieci sześcioletnich, dzieci
z dysfunkcjami rozwojowymi i innych kwestii dydaktyczno-wychowawczych, współpracy
z rodzicami i in.
 Infolinii towarzyszył „Poradnik szkolny” - zamieszczony na stronie internetowej i na bieżąco

aktualizowany poradnik odpowiadał na zgłaszane w "Telefonie Szkolnym" zapytania i problemy.
7. Organizacja wizyty prof. Davida Whitebreada w Polsce
 Na zaproszenie Fundacji w Polsce gościł profesor David Whitebread z Wydziału Edukacji
Uniwersytetu Cambridge. Profesor specjalizuje się w psychologii poznawczej i badaniach nad
wczesną edukacją. Jest ekspertem wspierającym akcję "Too much, to soon", prowadzoną przez
ruch Save the Childhood, który działa na rzecz podwyższenia wieku sztywnej, szkolnej edukacji
w Wielkiej Brytanii. Fundacja zorganizowała wykład na UKSW w Warszawie, podczas którego
profesor mówił m. in. o problemach obserwowanych w Wielkiej Brytanii, spowodowanych zbyt
wczesnym rozpoczynaniem formalnej edukacji szkolnej przez małe dzieci, ogromnym znaczeniu
nauki przez zabawę, oraz o edukacji przedszkolnej jako najlepszej drodze do wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci (czerwiec 2015). Zapis audiowizualny wykładu wraz z towarzyszącą
mu prezentacją został udostępniony na portalu Youtube.
8. Projekty nowych podstaw programowych dla przedszkoli i klas I-III
 Z inicjatywy i we współpracy z Fundacją zespół nauczycieli związanych z Pracownią
Pedagogiczną im. R. Więckowskiego, pod kierunkiem Doroty Dziamskiej, przygotował projekty
nowych podstaw programowych dla przedszkoli i klas I-III. Uwzględniają one zniesienie
obowiązku szkolnego sześciolatków i powrót do obowiązku szkolnego w wieku 7 lat. Projekty
zostały poddane szerokim konsultacjom ze środowiskiem nauczycielskim i metodycznym,
a następnie przekazane minister edukacji Annie Zalewskiej (w listopadzie 2015).
9. Konsultacje społeczne "Jakie zmiany w edukacji?"
 Fundacja przeprowadziła konsultacje wśród rodziców na temat zmian potrzebnych w edukacji.
Zebrane opinie dotyczyły m.in.: pozostawienia rodzicom 6-latków wolnego wyboru szkoła czy
przedszkole, wprowadzenia przepisów przejściowych dla dzieci z rocznika 2009 i I połowy
2008, zwiększenia kompetencji Rad Rodziców, zmiany podstawy programowej, polepszenia
warunków i organizacji pracy szkoły, powrotu zerówek do przedszkoli, pomocy dla dzieci
o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wycofania przekształcania oddziałów przedszkolnych
w zespoły oraz pozostawienie wolnego wyboru nauczycielom przy wyborze podręczników.
Wyniki konsultacji zostały przekazane minister edukacji Annie Zalewskiej na spotkaniu 23
listopada.
10. 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.:
- uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw - druk sejmowy nr 106 (grudzień 2015),
- uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego
(październik 2015),
- opinia Fundacji o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych (maj 2015),
- uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec
szkół i placówek (kwiecień 2015).

11. Udział w debacie społecznej dot. tematów ważnych dla rodziców
 liczne artykuły, wypowiedzi prasowe, radiowe i telewizyjne
12. Działalność w sferze publicznej prowadzona na rzecz rodziców, rodzin i ich praw
 Spotkanie przedstawicieli Fundacji z prezydentem elektem Andrzejem Dudą. Uzyskanie
zapewnienia o działaniach na rzecz dzieci z rocznika 2009, aby miały ich rodzice mieli wolny
wybór, oraz na rzecz naprawy systemu wczesnej edukacji. W spotkaniu uczestniczył obecny
w Polsce w tym czasie prof. David Whitebread z Uniwersytetu Cambridge, który miał okazję
przedstawić naukowe argumenty przemawiające za zniesieniem obowiązku szkolnego
sześciolatków (czerwiec 2015).
 Spotkanie przedstawicieli Fundacji z panią Beatą Szydło, ówczesną kandydatką PiS na premiera.
Uzyskanie zapewnienia, że jeśli będzie tworzyć nowy rząd, wycofa obowiązek szkolny 6-latków
oraz obowiązek przedszkolny 5-latków oraz że będzie to działanie priorytetowe, a decyzja ma
pozostawać całkowicie w gestii rodziców. Omawiane były także kwestie przepisów dot.
odbierania dzieci i polityki prorodzinnej - przedstawiciele Fundacji przekonywali kandydatkę na
premiera m.in. do pozostawienia prorodzinnych ulg podatkowych w razie wprowadzania
programu „Rodzina 500 Plus” (lipiec 2015), co znalazło odzwierciedlenie w późniejszych
decyzjach rządu.
 Spotkanie przedstawicieli Fundacji z prezydentem Andrzejem Dudą. Jego efektem było
zwrócenie sie prezydenta do Senatu z wnioskiem, aby w dniu wyborów parlamentarnych (25
października) odbyło się również referendum m. in. w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego
dla sześciolatków (sierpień 2015).
 Spotkanie przedstawicieli Fundacji z minister edukacji Anną Zalewską - rozmowa z nową
minister była jednocześnie początkiem prac nad ustawą, która dała rodzicom wybór w kwestii
edukacji ich dzieci i zrealizowała główny postulat ruchu społecznego „Ratuj Maluchy!”: powrót
do obowiązku szkolnego od 7 roku życia (listopad 2015).
 Spotkanie przedstawicieli Fundacji z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą
Rafalską. Przekazaliśmy nasze postulaty w sprawie polityki prorodzinnej - przede wszystkim
oddzielenie pomocy społecznej od pomocy rodzinie w ramach planowanego świadczenia „500 zł
na dziecko”. Rozmawialiśmy również o zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, tak
by urzędnicy przestali odbierać dzieci np. z powodu biedy (listopad 2015).
 W okresie od 23 listopada (spotkania z minister edukacji) do 29 grudnia 2015 r. (przyjęcia przez
parlament ustawy znoszącej obowiązek szkolny sześciolatków) przedstawiciele Fundacji
prowadzili intensywne działania na rzecz przyjęcia dodatkowych zapisów w ustawie
wprowadzających specjalne rozwiązania dla roczników dzieci objętych już obowiązkiem
szkolnym w wieku 6 lat oraz wzmacniających prawo rodziców do pozostawienia sześcioletnich
dzieci w przedszkolu. W wyniku przekonywania posłów i urzędników do proponowanych przez
Fundację zmian w ustawie pojawiły się dwie istotne poprawki (dot. możliwości powtórzenia
klasy oraz prawa do kontynuacji nauki w I klasie w tej samej szkole w przypadku uczęszczania
do „zerówki” poza obwodem).
13. Pozostałe poradnictwo oraz interwencje dot. praw rodziców, dostępu do edukacji itp.
 Fundacja skierowała do dyrektorów szkół list dot. stanu prawnego w zakresie tzw. edukacji
antydyskryminacyjnej, w szczególności odnośnie obowiązków szkoły i uprawnień rodziców
(październik 2015). Analiza prawna przepisów w tym zakresie została również udostępniona
rodzicom na stronie internetowej w formie mini-poradnika „Rodzice w szkole”.
 Niezależnie od prowadzonych infolinii pracownicy biura Fundacji na bieżąco odpowiadali na

zapytania telefoniczne i kierowane drogą korespondencji (głównie elektronicznej), udzielając
porad w różnych sprawach dot. rodziców i dzieci (m.in. w zakresie uprawnień do świadczeń z
pomocy społecznej, likwidacji przedszkoli i szkół, konfliktów na linii rodzice – organ
prowadzący szkołę/przedszkole itd.). W szczególnie trudnych przypadkach Fundacja
podejmowała interwencje, m.in. pisząc pisma do instytucji i prowadząc rozmowy
z samorządowcami lub urzędnikami.
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. Informacja 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 2015 wyniosły ogółem: 395.977,55 zł
w tym:
Darowizny: 271 808,85 zł
Podatek 1%: 124 162,31 zł
Odsetki : 6,38 zł.
RAZEM: 395.977,55 zł
VI. Poniesione koszty na:
Działalność statutową: 331 106,11 zł
W tym na promocję 1%: 12 998,81 zł
Administrację: 55 407,22 zł
Pozostałe koszty (różnice kursowe): 52,75 zł
koszty
zużycie mat. i energii
usługi obce
wynagrodzenia
narzuty
amortyzacja
pozostałe koszty

ogółem
12 705,20
59 006,88
279 464,52
25 774,81
3 199,92
6 362,00
386 513,33

administracja
11 271,31
14 755,08
21 261,72
3 482,82
3 199,92
1 436,37
55 407,22

statutowe
1 433,89
44 251,80
258 202,80
22 291,99
4 925,63
331 106,11

VII. Dodatkowe dane
Dane o zatrudnieniu (a.-c.):
Fundacja zatrudniała 4 pracowników na podstawie umowy o pracę. Łącznie z tego tytułu
wydatkowano 97 907,09 zł w tym same wynagrodzenia 87 314,08 zł i narzuty 10 593,01 zł
d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły: 207 332,24 w tym same wynagrodzenia
192 150,44 zł i narzuty 15 181,80 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 31-122015 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 nabyła 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: 175 189,29
Wynik finansowy za rok 2015: 9 411,46
Zobowiązania: 4 514,32 zł w tym
publicznoprawne ( z tyt. ZUS i PIT)wymagane w styczniu 2016: 3 161,57 zł
z tytuły zakupów towarów i usług wymaganych w styczniu 2016: 1 342,48 zł
VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe(usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.
Nie dotyczy

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 26.571,00 zł,
- Fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu ZUS dotyczącego wypłaconych wynagrodzeń, w
łącznej kwocie 43 562,00 zł,
- zobowiązania na koniec 2015 r. wynoszą 3 161,57 zł dotyczą składek ZUS (1 341,00 zł) i
podatku dochodowego od osób fizycznych (1 820,57 zł) wymagalne w styczniu 2016 r., a dotyczą
wynagrodzeń grudniu 2015 r. umowy zlecenia.
Składane deklaracje podatkowe
Fundacja składała w 2016 r. za 2015 r. :
- deklarację PIT-4R za 2015 r.
- informację PIT-11 za 2015 r.
- oraz zeznanie CIT-8 za 2015 r. (wraz z złączkami)
- IFT-1R za 2015 r.
X. Przeprowadzone kontrole
Nie przeprowadzono kontroli
Podpisy Zarządu
KAROLINA ELBANOWSKA
TOMASZ ELBANOWSKI
MAŁGORZATA LUSAR
Podpisy osób zatwierdzających:
Protokolantka (Członek Rady Fundacji)
Przewodniczący zebrania Rady Fundacji PATRYK KURZEJA

