
 

 

 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
z działalności za 2009 rok  

Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu 
 
 

 
1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Zastępczego 

Rodzicielstwa Oddział w Elblągu 
 
Siedziba:  82-300 Elbląg, ul. Bydgoska 22 

Adres:  82-300 Elbląg , ul. Bydgoska 22 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 04.09.2003r. 

Numer pozycji w rejestrze: 0000170358 
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

Numer REGON: 1707887241 
 

 
 
Członkowie Zarządu według wypisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym na dzień 08.12.2008 i adres zamieszkania: 
Przewodniczący   – Elżbieta Szałkiewicz,   82-300 Elbląg,  

         ul. Bydgoska 22,  
Z-ca Przewodniczącego –Magdalena Modrzyńska, 82-300 Elbląg, 
          ul. Brzeska 34/31  

Skarbnik    – Marcin Horn,  82-300 Elbląg, 
                                      ul. Browarna 31a/3,  
Sekretarz    – Bożenna Zwierzyńska, 82-300 Elbląg, 

              ul. Robotnicza 127/3 
 

 
Cele Stowarzyszenia: 
 

 propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla 
dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej, 

 udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym, 
 prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych 

niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach 

będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia, 
 reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec 

organów administracji 
 państwowej i samorządowej oraz innych instytucji, 
 pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych 



 

 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem 

realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń 
prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:  

Stowarzyszenie,  jako Organizacja Pożytku Publicznego prowadzi 
działalność statutową w niżej wymienionych zakresach: 
 

I. działalność nieodpłatna 
 85,32,C – prowadzenie działań profilaktyczno-

zapobiegawczych niepowodzeniom 

 rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu 
zainteresowań stowarzyszenia 

 85,32,C– reprezentowanie i obrona interesów rodzin 
zastępczych wobec organów 

 administracji państwowej i samorządowej oraz innych 

instytucji 
 85,32,C - propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego 

rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i 
odrzuconej, 

 85,32,C– udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom 

zastępczym 
  

 
II. działalność odpłatna 
 85,32,C – propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego 

rodzicielstwa dla dzieci       i młodzieży osieroconej, 
osamotnionej i odrzuconej, 

 85,32,C– udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom 

zastępczym 
 

Stowarzyszenie aktualnie realizuje cele statutowe poprzez: 
- tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych, 
- wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia, 

- przygotowanie rodziców i dzieci do utworzenia rodziny         
   zastępczej, 

- organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach        
  naukowych oraz kursach szkoleniowych dla rodziców          
  zastępczych, 

- czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności uczciwości  
   i sumienności wśród rodzin zastępczych, 

- organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin zastępczych, 
- współpracę z organami administracji państwowej i  
  samorządowej oraz osobami i instytucjami, 

 - organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego 
 



 

 

W 2009 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach 
finansowych była realizacja następujących projektów: 

 
 obóz relaksacyjno - terapeutyczny w Sierczynku dla 10-ga 

dzieci z rodzin zastępczych sfinansowany w ramach programu 
pn. „Ferie z pasją” przez Fundację Ernst & Young w okresie ferii 
zimowych. 

 
 projekt pn. „ System wsparcia rodzin zastępczych warunkiem 

sukcesów wychowawczych w pracy z przyjętymi dziećmi”. 
Realizowany w terminie od dn. 01.07.2009 roku do dn. 
31.12.2009 roku, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. 
W ramach projektu : 

- przygotowano program szkoleniowy i przeprowadzono szkolenie     
   dla rodzin pomocowych 
Rodziny pomocowe - świadczą pomoc i wsparcie rodzinom 

zastępczym 
- zorganizowano obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin  
   zastępczych w Ocyplu, 

- prowadzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych  
   zawodowych z miasta Elbląg, 

- zorganizowano VI Konferencję z cyklu Rodzinna Opieka  
  Zastępcza „ROK 2009 - ROKIEM ZASTĘPCZEGO         
  RODZICIELSTWA” dn.05.12.2009 roku. 

 
projekt pn. „Radosne wakacje 2009”  

  Realizowany w terminie od dn. 02.08.2009 roku do dn.     
  16.08.2009 roku, finansowany ze środków Urzędu Miasta 
  Elbląg . 

 
 W ramach projektu: 

- 20 dzieci z rodzin zastępczych odpoczywało w Ośrodku  
   Kolonijnym w Lidzbarku Welskim.  
 

 wynajęcie lokalu w Kościele Chrześcijan Baptystów w Elblągu 
przy ul. Bema 55 z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu 
Rodziców Zastępczych od dn. 01.06.2009 roku. 

 
- czerwiec - sierpień 2009r. - przeprowadzenie remontu, 

- od września 2009 roku - odbywają się systematyczne spotkania           
  rodziców zastępczych, grup wsparcia, szkolenia, zajęcia dla     
  dzieci. 

 
 



 

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według 
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego: 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 
 

4. 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 
stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem 

kosztów tych świadczeń: 
 
Struktura przychodów: 

Źródła finansowania:   
 

1. MPiPS „System wsparcia rodzin zastępczych warunkiem 
sukcesów wychowawczych w pracy z przyjętymi dziećmi  
          11.800,00 zł 

 
2. Urząd Miasta w Elblągu „Radosne wakacje”     8.000,00 zł 
 

3. Odpis 1%         16.872,12 zł 
 

4. Darowizny od osób fizycznych      10.080,00 zł 
 
5. Darowizny od osób prawnych      52.204,67 zł 

 
6. Dotacja na prowadzenie OAO            164.142,03 zł 

 
7. Wypracowane środki przez OAO     28.911,87 zł 
 

8. Składki                                                                    277,50 zł 
 
RAZEM:              292.288,19 zł 

 
 

 
Struktura kosztów statutowych: 
 

1. Zużycie materiałów i energii     13.035,00 zł 
 

2. Usługi obce        44.971,05 zł 
 
3. Wynagrodzenia                        181.809,33 zł 

 
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia        15.380,00 zł 



 

 

 
5. Podatki i opłaty              30,00 zł 

 
6. Pozostałe                                                            12.981,64 zł 

                                                                                                
 RAZEM:              268.177,02 zł 
 

 
Struktura kosztów administracyjnych: 
 

1. Zużycie materiałów i energii                                  6.199,92 zł 
 

2. Telefony                                                                2.217,47 zł 
 
3. Pozostałe usługi obce                                            2.968,53 zł 

                                                                                                 
RAZEM:               11.385,92 zł 

     
 
5. Zatrudnienia i wynagrodzenia (roczne): 

a) Zatrudnione osoby w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym: 
- dyrektor - 1 

-  psycholog – 5 (1 przez cały rok na umowę o pracę, 4 na     
    umowę o dzieło)  
- pedagog - 3 

- pracownik administracyjny -1 
- księgowa -1 

 
b) Wynagrodzenie brutto z umowy o pracę wyniosło łącznie:     
    92.019,33 zł 

 
c) Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoją funkcję 
społecznie. 

 
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło wyniosły :  

    89.790,00 zł 
 
e) Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych. 

 
f) Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada lokat na 

rachunkach bankowych. 
 
g) Stowarzyszenie nie nabyło obligacji oraz udziałów lub akcji w 

spółkach prawa handlowego. 
 



 

 

 
6. Działalność zlecona: 

 a) prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  w Elblągu. 
 b) szkolenie rodzin zastępczych spokrewnionych, 

    niespokrewnionych, zawodowych z miasta Elbląga. 
 c) szkolenie rodzin zastępczych   dla Powiatowych Centrów  
    Pomocy Rodzinie w Elblągu i w Braniewie. 

 
7. Rozliczenia podatkowe: 

Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach 
podatkowych. 
- roczna deklaracja podatkowa PIT-4R 

- roczna deklaracja podatkowa CIT-8 wraz z bilansem,  
  rachunkiem wyników i informacją dodatkową. 

 
8. Informacja o proponowanym sposobie wykorzystania 
nadwyżki: 

Za rok 2008 wystąpiła nadwyżka w kwocie 16.529,75 zł , która 
zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych. 
 

                                                                 Przewodnicząca: 
 

Elżbieta Szałkiewicz 


