STATUT
FUNDACJI GODNOŚĆ W SZKOLE „GoSzko”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Godność w Szkole „GoSzko”, zwana dalej „Fundacją”
została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie w
dniu 26 maja 2020 r. przed notariuszem Aleksandrą Piskorską-Aftyką, Rep. A nr 2768/2020.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (J.t. Dz.U. z
2018 poz. 1491) oraz niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest Lublin.
§3
Fundacja ustanowiona jest na czas nieoznaczony.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji
oraz określać warunki otrzymania i przyznawać certyfikaty dla polskich szkół, placówek
edukacyjnych i ośrodków określonych w systemie oświaty, potwierdzających wysoką jakość
działań w zakresie objętym celami działania Fundacji.

Rozdział II
CELE FUNDACJI
FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§ 7
Celem Fundacji jest:
1/ diagnozowanie stanu przestrzegania praw dziecka i człowieka w polskich szkołach,
placówkach edukacyjnych i ośrodkach określonych w systemie oświaty (dalej zwane jako:
„szkoły, placówki, ośrodki”),
2/ wspieranie szkół, placówek i ośrodków w zakresie ochrony i przestrzegania praw dziecka i
człowieka, a zwłaszcza godności osobowej uczniów i nauczycieli,
3/ podnoszenie jakości działania szkół, placówek i ośrodków w zakresie ochrony i
przestrzegania praw dziecka i człowieka,
4/ zapobieganie łamaniu praw dziecka i człowieka w szkołach, placówkach i ośrodkach,
5/ udzielanie pomocy i wsparcia uczniom i nauczycielom w zakresie ochrony ich praw w
szkołach, placówkach i ośrodkach,
6/ upowszechnianie informacji i edukowanie w zakresie praw dziecka i człowieka.
§ 8
Fundacja realizuje cele poprzez:
1/ prowadzenie w szkołach, placówkach i ośrodkach nieodpłatnych badań diagnozujących
stan ochrony, poszanowania i przestrzegania praw dziecka i człowieka, a także zagrożeń w
tym zakresie,
2/ opracowywanie nieodpłatnych programów naprawczych dla szkół, placówek i ośrodków w
zakresie ochrony i przestrzegania praw dziecka i człowieka,
3/ opracowywanie nieodpłatnych materiałów pomocniczych dla szkół, placówek i ośrodków
we wdrażaniu dobrych praktyk w ochronie i przestrzeganiu praw dziecka i człowieka w formie
biuletynów, ulotek, broszur, informatorów, materiałów cyfrowych.
4/ nieodpłatną pomoc w opracowywaniu, uzupełnianiu, korygowaniu obowiązujących w
szkołach, placówkach i ośrodkach regulacji wewnętrznych, zwłaszcza ich statutów w celu
podnoszenia jakości ochrony i przestrzegania w nich praw dziecka i człowieka,
5/ nieodpłatne doradztwo oraz działalność informacyjna dla szkół, placówek i ośrodków w
zakresie praw dziecka i człowieka w formie spotkań, konsultacji, konferencji dla dyrektorów,
nauczycieli, rodziców i uczniów,

6/ prowadzenie i finansowanie szkoleń i warsztatów dla dyrektorów, nauczycieli i
pracowników pedagogicznych szkół, placówek i ośrodków, a także rodziców i uczniów w
zakresie praw dziecka i człowieka,
7/ organizowanie i finansowanie reprezentowania, wsparcia i pomocy prawnej dla dzieci i
nauczycieli w sprawach naruszeń ich praw,
8/ organizowanie i finansowanie działań promujących prawa dziecka i człowieka w szkołach,
placówkach i ośrodkach,
9/ współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie i na rzecz promowania,
przestrzegania i umacniania praw ucznia i człowieka w szkołach, placówkach i ośrodkach.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Na majątek Fundacji składają się składniki majątkowe wskazane w akcie o ustanowieniu
Fundacji w określonym w § 1 ust.1 statutu w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz
składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji.
2. Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności Fundacji są: darowizny, zbiórki
publiczne, subwencje, dotacje, spadki, zapisy dokonywane przez krajowe i zagraniczne
osoby fizyczne i prawne, prawa majątkowe (w tym własność rzeczy ruchomych i
nieruchomości) oraz pożytki i dochody z tych praw, papiery wartościowe, w tym dochody z
akcji, emisji obligacji, dochody z tytułu udziału w spółkach, odsetki bankowe, dochody z
działalności gospodarczej.
3. Przychody uzyskiwane przez Fundację z majątku Fundacji mogą być przeznaczane
wyłącznie na realizację celów Fundacji, a także na pokrycie niezbędnych kosztów służącej
tym celom administracji Fundacji, w tym wynagrodzenia dla Zarządu i Rady Fundacji.
§ 10
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 11
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji
jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), o
ile wyrażą stosowne życzenie, uzyskują tytuł sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
§ 12
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi

Fundator, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich.
4. Fundacja nie może kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy
Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 13
Organami Fundacji są:
1/ Zarząd,
2/ Rada Fundacji.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i jest uprawniony do jej reprezentowania.
2. Zarząd składa się od jednej do pięciu osób, w osobach: Prezesa i Wiceprezesów.
3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora w drodze pisemnego
oświadczenia skierowanego do Fundacji.
4. Fundator może być członkiem Zarządu.
5. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy.
§ 15
1. Prezes jednoosobowo albo Wiceprezes łącznie z Prezesem albo dwóch Wiceprezesów
łącznie składają oświadczenia i podpisują w imieniu Fundacji.
2. Postanowienia ust. 2–4 mają zastosowanie w przypadku powołania Zarządu
wieloosobowego. Każdy z członków Zarządu prowadzi sprawy Fundacji jednoosobowo
zgodnie z podziałem kompetencji ustalonym w regulaminie Zarządu. Jeżeli jednak przed
załatwieniem takiej sprawy jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu,
potrzebna będzie uprzednia uchwała Zarządu. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji

któregokolwiek członka Zarządu zgodnie z regulaminem Zarządu, wymagać będą uchwały
Zarządu.
3. Uchwały Zarządu, nadto będzie wymagać podjęcie następujących spraw:
a/ sprawy każdorazowo wniesione przez członka Zarządu,
b/ wniesienie sprzeciwu przez członka Zarządu,
c/ ustalanie preliminarzy budżetowych,
d/ ustalanie szczegółowych planów działania Fundacji i sposobów ich realizacji,
e/ przyjęcie sprawozdań wymaganych przez ustawę o fundacjach oraz przez przepisy
szczególne,
f/ ustalenie formy prowadzenia działalności gospodarczej,
g/ ustalenie regulaminu działania zakładu,
h/ ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Fundacji lub zwrotu uzasadnionych kosztów,
i/ połączenie z inną fundacją,
i/ likwidacja Fundacji.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa.
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru.
2. Rada Fundacji składa się z 3-5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w
drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji. Nie można łączyć członkostwa
w Zarządzie i Radzie Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest Przez Radę
Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Fundatora.
3. Rada Fundacji podejmuje uchwały na zebraniach bądź w drodze pisemnego głosowania.
Pisemne głosowanie może być zastąpione głosowaniem z wykorzystaniem poczty
elektronicznej członków Rady Fundacji, jeżeli wszyscy członkowie zgłosili swoje adresy
poczty elektronicznej do Fundacji (głosowanie mejlowe). W takim głosowaniu projekty
uchwał wysyłane są drogą mejlową do członków Rady Fundacji, a głosy wraz z załączoną
uchwałą wysyłane są w ten sam sposób do Fundacji na adres mejlowy.
4. Zebrania Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, stosownie do potrzeb Fundacji.
Zebrania zwołuje się listami poleconymi z podaniem porządku obrad, wysłanymi
przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.
5. Uchwały na zebraniach oraz uchwały podjęte w drodze pisemnego głosowania albo w
głosowaniu mejlowym zapadają zwykłą większością głosów. Uchwała podjęta w drodze
pisemnego głosowania albo głosowania mejlowego jest ważna gdy wszyscy członkowie
Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Każdy Członek Rady Fundacji
ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
Fundacji.
5. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a/ nadzór nad realizacją celów Fundacji,
b/ zatwierdzanie preliminarzy budżetowych,
c/ badanie gospodarki finansowej Fundacji, w tym zakresie Rada Fundacji uprawniona jest
do kontroli finansowej oraz żądania od Zarządu oraz pracowników Fundacji:
- przedstawienia dokumentów, materiałów dotyczących gospodarki finansowej Fundacji,

- przedstawienia sprawozdań, wyjaśnień,
d/ uchwalenie regulaminu działania Zarządu,
e/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz
sprawozdań przewidzianych w przepisach szczególnych,
f/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
g/ ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
h/ powołanie i odwołanie Likwidatora (Likwidatorów) w przypadku wskazanym w § 21 ust.2
zd. 2 statutu,
i/ przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji,
j/ wyrażenie zgody na połączenie z inną fundacją.
6. Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie z
tytułu pełnionej funkcji w organie ustalane przez Zarząd.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 17
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez:
a/ wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Fundacji – zakład,
b/ samą Fundację,
c/ uczestnictwo Fundacji w innych podmiotach gospodarczych.
2. W razie prowadzenia działalności gospodarczej przez wyodrębnioną jednostkę
organizacyjną – zakład, zasady działania zakładu określa regulamin uchwalony przez
Zarząd.
§ 18
1. Na działalność gospodarczą Fundacji, zgodnie z aktem o ustanowieniu Fundacji
wskazanym w § 1 ust.1 przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
a/ Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – Grupa 47.6,
b/ Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami –
Grupa 47.9,
c/ Działalność wydawnicza - Dział 58,
d/ Wydawanie książek – Podklasa 58.11.Z,
e/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych - Dział 59,
f/ Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką - Dział 90
3. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacja w całości przeznacza na
realizację celów statutowych.

Rozdział VI
Zmiana statutu, celu Fundacji
§ 19
Zmian statutu, w tym zmiany celu Fundacji dokonuje Fundator w drodze pisemnego
oświadczenia skierowanego do Fundacji.
Rozdział VII
Połączenie z inną Fundacją
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w wyniku połączenia mógłby ulec
zmianie cel Fundacji.
3. O połączeniu Fundacji z inną fundacją decyduje Zarząd. Uchwała Zarządu wymaga zgody
Rady Fundacji.

Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji
§ 21
1. Likwidacja Fundacji następuje w razie:
a/ osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona Fundacja,
b/ wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, ustanawiając
Likwidatora lub Likwidatorów. W razie potrzeby odwołania Likwidatora lub Likwidatorów,
odwołania i powołania nowego Likwidatora lub Likwidatorów dokonuje Rada Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz Fundacji o
zbliżonych celach działających w Polsce na podstawie uchwały Rady Fundacji.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy
prawa.

Lublin, dnia 28 maja 2020 r.

