
SPRAWOZDANIE
z działalności Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa za 2010 rok.

1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

Siedziba: Sierczynek, gmina Trzciel, powiat Międzyrzecz, województwo lubuskie.

Adres: Sierczynek 63, 66-320 Trzciel.

Data rejestracji: 12 sierpnia 1997roku.

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21 czerwca 2001 roku.

Numer pozycji w rejestrze: 0000021066

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer REGON:  631014203

Członkowie Zarządu według wypisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2010 i adres zamieszkania  

• Przewodniczący – Daniel Fąferko, Sierczynek 63, 66-320 Trzciel 
• Z-ca Przewodniczącego – Zbigniew Łotysz, ul. Mieszka I 15, 25-624 Kielce
• Skarbnik – Władysław Dobek, Pasterzowice 41, 67-300 Szprotawa
• Sekretarz – Magdalena Borecka-Smolińska, ul. Granatowa 20, 61-680 Poznań
• Członek Zarządu – Dariusz Wasiński, ul. Płk Dąbka 86II/15, 82-300 Elbląg

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej według wypisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2010
• Michał Konopka, Przyprostynia, ul. Prandoty 117, 64-360 Zbąszyń
• Leszek Czyżewski, ul. Szczecińska 4/3, 82-300 Elbląg
• Weronika Przybylska, ul. 1 Maja 12, 68-120 Iłowa

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
• 7320H  –  prowadzenie  działań  profilaktyczno-zapobiegawczych  niepowodzeniom 

rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia
• 7411Z  –  reprezentowanie  i  obrona  interesów  rodzin  zastępczych  wobec  organów 

administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji



II. działalność odpłatna
• 9133Z – propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży 

osieroconej, osamotnionej i odrzuconej,
• 8042Z – 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,
-  prowadzenie  działalności  naukowo-badawczej  zmierzającej  do  podniesienia  wiedzy z  zakresu 
problemów  społecznych  związanych  z  poznawaniem  i  zapobieganiem  zjawiskom  sieroctwa, 
osamotnienia i odrzucenia,
- 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 rodzin zastępczych,
- współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą,
- współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami,
- organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.

W 2010 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych były:
• Zlecenie przez MOPR w Poznaniu przeprowadzenia warsztatów dla rodziców zastępczych 

w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w miejscowości Sierczynek, gm. Trzciel
• Zlecenie przez PCPR w Krośnie Odrzańskim przeprowadzenia warsztatów dla rodziców 

zastępczych doskonalących umiejętności wychowawcze nt. „Przyjęcie dziecka a 
funkcjonowanie naturalnej części rodziny przyjmującej” 

• Zlecenie przez PCPR w Gnieźnie przeprowadzenia warsztatów dla rodzin zastępczych w 
Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w miejscowości Sierczynek, gm. Trzciel

• Zlecenie przez PCPR w Gnieźnie przeprowadzenia warsztatów dla rodzin zastępczych w 
Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w miejscowości Sierczynek, gm. Trzciel

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
L.p. Źródło finansowania Kwota w roku bilansowym 

1 MOPR Poznań – warsztaty dla rodzin zastępczych 25.635,00
2 PCPR Krosno Odrzańskie– warsztaty dla rodzin zastępczych 14.250,00
3 PCPR Gniezno – warsztaty dla rodzin zastępczych 2.785,00
4 PCPR Kamienna Góra – warsztaty dla rodzin zastępczych 2.215,00
5 Odpis 1% 12.692,10
6 Darowizny od osób fizycznych 1.700,00
7 Przychody Ośrodka w Sierczynku 52.540,50
8 Inne przychody (składka członkowska, wpłaty za Rozterki) 70,00

     RAZEM:                           111.887,60zł



Struktura kosztów statutowych
L.p. Rodzaj świadczenia Kwota w roku bilansowym

I Koszty warsztatów dla rodziców zastępczych 45.525,68
II Środki przeznaczone na działalność oddziałów 4.561,30
III Koszty prowadzenia Ośrodka w Sierczynku 56.320,14

W tym:
III.1 Amortyzacja jednorazowa 0,00

III.2
Zużycie materiałów i energii (w tym olej opałowy, 
żywność) 33.726,72

III.3 Usługi obce (min remonty, ścieki) 13.795,99
III.4 Podatki i opłaty 316,00
III.5 Wynagrodzenia z narzutami 7.021,71
III.6 Pozostałe koszty 1.459,72

Struktura kosztów administracyjnych
L.p. Rodzaj świadczenia Kwota w roku bilansowym
1 Zużycie materiałów i energii 928,73
2 Usługi obce 848,07
3 Podatki i opłaty 145,00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia
0,00

5 Amortyzacja 15.695,88
6 Pozostałe 1.692,16

  RAZEM:                           19.309,84zł

5.  Zatrudnienia i wynagrodzenia:
  a)  Zatrudnione osoby w Stowarzyszeniu:

• Pracownik administracyjno-biurowy w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa (na 1/2 etatu)
  b) Wynagrodzenie brutto z umowy o pracę wyniosło 7.021,71zł i stanowiło koszty prowadzenia 
Ośrodka Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku. Stowarzyszenie nie wypłaciło żadnych nagród, 
premii i innych świadczeń
  c) Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoją funkcję społecznie.
  d) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło wyniosły 3.440,00zł
  e) Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych
  f) Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada lokat na rachunku bankowym.  
  g) Stowarzyszenie nie nabyło obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
  h) Stowarzyszenie w 2009r. nie nabyło nieruchomości, od roku 1997 dysponuje Ośrodkiem 
Zastępczego Rodzicielstwa – budynkiem byłej szkoły podstawowej w Sierczynku, gm. Trzciel. 
Nakłady na ulepszenie to kwota 7.191,99zł na budynek Ośrodka oraz 4.899,93zł na wykonanie 
łazienki przy pokoju w budynku garażowym.
  i) Wartość nabytych w roku 2010 pozostałych środkach trwałych wyniosła 2.600,00zł (zmywarka, 
pralka) 
  j) Aktywa Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010r. Wynoszą 361.660,08zł, a zobowiązania na dzień 
bilansowy to kwota 506,93zł

6. Działalność zlecona

W roku 2010 Stowarzyszenie nie wyst pi o z adn  ofert  przeprowadzenia przeprowadzeniaą ł ż ą ą  
zadania publicznego w ramach odp atnej dzia alno ci po ytku publicznegoł ł ś ż . 



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 

W rozrachunkach publicznoprawnych kwota zobowiązań na dzień  31.12.2010r. wynosi:
• 0,00 zł 

8.  Informacja o proponowanym sposobie wykorzystania nadwyżki.

W roku 2010 wystąpił niedobór w wysokości 13.327,96zł. Ujemny wynik finansowy jest efektem 
mniejszych niż zakładane zleceń z centrów pomocy rodzinie, jednak nie przekracza odpisów 
amortyzacyjnych. Niedobór pomniejsza Fundusz Statutowy Stowarzyszenia.

9.  Dodatkowe informacje.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola.

Sierczynek, dnia 4 czerwca 2011 roku.


