Sprawozdanie z działalności fundacji

Za rok 2020

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1491) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 36).

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–);
 Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X.

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja Godność w Szkole „Goszko”
Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: Lublin

Gmina: Lublin

Ulica: Różana

Nr domu: 18

Nr lokalu: 17

Miejscowość: Lublin

Kod pocztowy: 20-050

Nr telefonu (fakultatywne):

Adres poczty
elektronicznej:
fundacja@goszko.org.pl

Nr faksu (fakultatywne):

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):

3. Nr REGON: 386207087
6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

3.06.2020

5. Nr KRS:

0000844304

Imię i nazwisko

Funkcja

Adam Kalbarczyk

Prezes zarządu

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

Cele statutowe Fundacji:
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.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (odnoszące się do faktycznie
wykonywanej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
Fundacja w roku sprawozdawczym realizowała swe cele poprzez:
1) opracowanie i udostępnienie materiałów informacyjnych dotyczących przestrzegania praw uczniów
na stronie internetowej Fundacji: https://goszko.org.pl/ oraz stronie w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/FundacjaGoszko;
2) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń szkół do audytu przestrzegania, poszanowania i ochrony praw
człowieka w tych szkołach (wstrzymanego w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w
szkołach i funkcjonowania szkół w trybie zdalnym);
3) skierowanie wniosków w trybie informacji publicznej do dyrektorów trzech szkół w Lublinie, które
ograniczyły prawo uczniów do wyrażania przez nich swych poglądów, o podstawy prawne tych
ograniczeń oraz poinformowanie dyrektorów tych szkół o konstytucyjnych prawach uczniów w tym
zakresie oraz prawach uczniów wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka;
4) nieodpłatne doradztwo w sprawach zgłoszonych naruszeń praw przez uczniów;
5) nawiązanie współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie i Okręgową Radą Adwokacką
w Lublinie w celu przygotowania naboru woluntariuszy, wśród aplikantów radcowskich i
adwokackich, do opracowania wzoru i przeprowadzania audytów przestrzegania, poszanowania i
ochrony praw człowieka w tych szkołach (wstrzymanego w związku z trwającą w 2020 r. pandemią);
6) zorganizowanie współpracy z jedną z kancelarii radcowskich w Lublinie, gotowej reprezentować
uczniów i ich rodziców sprawie naruszeń ich praw przed sądem.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
Nie wystąpiły w roku sprawozdawczym zdarzenia prawne o skutkach finansowych dla Fundacji.

4. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą
NIE
TAK
x
(zaznaczyć odpowiednie pole)
5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)
Fundacja w roku sprawozdawczym prowadziła działalność jedynie w zakresie działalności wydawniczej (dział 58. PKD),
w szczególności w roku sprawozdawczym w zakresie pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z), a konkretnie
wydania materiałów reklamowych on-line.

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy dołączyć odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)
Zarząd Fundacji nie podejmował żadnych uchwał w roku sprawozdawczym.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
25 305, 01
-

a. Przychody z działalności statutowej

23 805, 01

-

b. Przychody z działalności gospodarczej

1 500, 00

-

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

-

-

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

-

-

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

-

-

- Ze środków budżetu państwa

-

-

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

-

-

e. Ze spadków, zapisów

-

-

f. Z darowizn

23 805,01

-

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

-

-

2. Informacja o źródłach przychodów

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

798,31

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł

6,3

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Koszty fundacji ogółem
a. Koszty realizacji celów statutowych

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
16 419,45
2 000
1 968, 00

-

b. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.) 13 749,76
c. Koszty działalności gospodarczej
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

2 000

701,69

-

-

-

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1 – prezes zarządu
1. Liczba osób zatrudniona w fundacji na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

0

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w
5585,03
okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
4283, 34 – wynagrodzenie brutto zasadnicze
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)
b. Z tytułu umów zlecenia

1301,69 brutto

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
(z podziałem
na
wynagrodzenia,
nagrody,
premie
i inne świadczenia)

4283,34 zł - roczne wynagrodzenie brutto
prezesa zarządu
600,00 zł - roczne wynagrodzenie brutto
sekretarza Rady Fundacji

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia)
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie pole)
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
pieniężnych

NIE

x

TAK

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
12 307, 16 zł - mBank
2. Wysokość kwot zgromadzonych
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz
wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
-

w gotówce (należy podać dane na koniec roku 0, 00 zł
4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki trwałe
przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie

-

-

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych
Aktywa
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 12 351, 36
dla celów statystycznych

Zobowiązania
465,80

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych

Fundacja nie składa deklaracji podatkowych ani nie była zobowiązana składać deklaracji podatkowych w roku
sprawozdawczym.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655,
1798 i 2088)

NIE

x

TAK

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji
Fundacja nie dokonywała ani nie przyjmowała takich płatności.

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie pole)
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
-

Adam Kalbarczyk

podpis członka zarządu fundacji*

Lublin, 19 kwietnia 2021 r.

NIE

x

TAK

