Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
za rok 2010
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 2010.
1. Udział w pracach nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
- udział w pracach sejmowych i senackich
- organizacja protestu przeciw zapisom ustawy niekorzystnym dla rodzin
- organizacja wizyty eksperta ze Szwecji – Ruby Harrold-Cleasson
2. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza – kontynuacja zbierania pierwszego tysiąca
podpisów pod własnym projektem ustawy.
3. Prowadzenie projektu Postulaty prorodzinne.
4. Udział w debacie społecznej na tematy ważne dla rodziców:
- rządowe plany zmian w becikowym i uldze podatkowej na dzieci
- ustawa żłobkowa o opiece nad dziećmi do lat 3.
5. Udział ekspercki w wydarzeniach:
- Kontrola przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
- Projekt Family Platform realizowany przez COFACE dla Komisji Europejskiej.
- Konferencja zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka – Gdańsk XI 2010
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 2010 wyniosły ogółem: 38.004,27 w tym:
Darowizny: 37.904,27 zł
Odsetki bankowe ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym: 100 zł
Fundacja nie uzyskiwała za rok 2010 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:
2510,54 zł
Usługi obce w tym opłaty bankowe, opłaty za domenę i stronę internetową: 1564,00 zł
Działalność gospodarczą: fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
Pozostałe koszty: 50 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 30.943,37 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 3112-2010 r.
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) : 6235,76 zł
Pasywa fundacji 6235,76 zł
W tym:
Fundusz statutowy: 2000 zł
Wynik finansowy za rok 2010 : 2935,76 zł
Zobowiązania 1300 zł (dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego
od osób fizycznych wymagalne w styczniu 2011 r., a dotyczą podpisanej w grudniu 2010 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.
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
- 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.

- zobowiązania na koniec 2010 r. wynoszą 1300 zł dotyczą składek na ubezpieczenie
zdrowotne (747,00 zł) i podatku dochodowego od osób fizycznych (553,00 zł) wymagalne w
styczniu 2011 r., a dotyczą podpisanej w grudniu 2010 r. umowy zlecenia.
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:
KAROLINA ELBANOWSKA
TOMASZ ELBANOWSKI
MAŁGORZATA PIERTAK

