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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2020 

1. Nazwa fundacji: 

 

Siedziba i adres: 

 

Aktualny adres do korespondencji: 

 

Adres poczty elektronicznej1: 

Data wpisu w KRS: 

Numer KRS: 

Numer REGON: 

Dane dotyczące członków zarządu – 

imię i nazwisko, pełniona funkcja: 

 

Określenie celów statutowych fundacji: 

Fundacja na rzecz Praw Ucznia 

 

ul. Święty Marcin 29/8 

61-806 Poznań 

ul. Święty Marcin 29/8 

61-806 Poznań 

kontakt@prawaucznia.pl 

18 listopada 2019 

0000814229 

384882040 

 

Mikołaj Wolanin, prezes 

Oliwia Wyrzykowska, wiceprezeska 

1) upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia (będących częścią 

praw dziecka), prawie oświatowym i innych ważnych dziedzinach 

prawa związanych z edukacją oraz oświatą, 

2) wspieranie oraz współtworzenie inicjatyw i projektów osób 

fizycznych (w szczególności młodzieży), prawnych, partnerstw 

publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych, 

3) inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych projektów 

edukacyjnych, diagnostycznych, analitycznych i naukowych, 

4) popularyzowanie wiedzy o organach stojących na straży praw 

ucznia, 

5) podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych 

traktujących o prawach ucznia oraz organach stojących na ich straży, 

6) przeprowadzanie badań naukowych na temat praw ucznia  

i organów stojących na ich straży, 

7) prowadzenie wszelkiej działalności społecznie użytecznej  

w zakresie: 

a. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia 

świadomości prawnej społeczeństwa. 

b. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

c. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

języka narodowego. 

d. Ochrony i promocji zdrowia. 

e. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

f. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.  

 
1 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej 
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g. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży. 

h. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich. 

i. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

j. Promocji i organizacji wolontariatu. 

k. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

l. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

 
2. 

 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

z podaniem realizacji celów statutowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) działalność wydawniczą i badawczą, 

2) organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów wiedzy  

oraz prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród 

młodzieży i osób dorosłych, 

3) pomoc finansową i rzeczową, dofinansowywanie działań,  

osób fizycznych i prawnych w zakresie wymienionym w celach 

działania Fundacji, prowadzenie programów stypendialnych, 

4) przygotowywanie i przeprowadzanie akcji szkoleniowych  

oraz informacyjnych, a także kampanii społecznych i innych 

projektów, 

5) współpracowanie z władzami samorządowymi i rządowymi, 

innymi organizacjami pozarządowymi, środkami masowego 

przekazu oraz sektorem gospodarczym w zakresie wymienionym  

w celach działania Fundacji, 

6) wspieranie działalności, inicjatyw oraz projektów innych osób  

i instytucji w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 

7) organizowanie, finansowanie i prowadzenie kół wiedzy  

oraz wydarzeń naukowych, 

8) prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w zakresie 

zbieżnym z celami Fundacji, 

9) proponowanie władzom samorządowym i rządowym propozycji 

zmian wprawie w zakresie wymienionym w celach działania 

Fundacji, wypowiadanie się na temat uregulowań prawnych  

i opiniowanie ich, 

10) organizowanie imprez masowych oraz innych form 

propagujących działalność Fundacji, 

11) występowanie z petycjami, wnioskami, skargami i innymi 

pismami oraz wystąpieniami do władz publicznych, 

12) utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, 

13) podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji 

statutowych celów organizacji, włącznie z wykorzystaniem nowych 
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Opis głównych zdarzeń prawnych 

o skutkach finansowych: 

technologii i innowacji sprzyjających skuteczności działań  

i upowszechnianiu ich efektów. 

Fundacja może występować w zakresie statutowej działalności  

w sprawach własnych interesów prawnych oraz innych osób. 

Uprawnienie to dotyczy również podejmowania, w ramach 

obowiązujących przepisów prawa, czynności procesowych  

w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym  

i sądowym oraz składania wniosków o przeprowadzenie referendum 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji i prowadzenia 

kampanii referendalnej. 

Do głównych, niosących za sobą skutki finansowe, działań Fundacji 

w roku 2020 należały: 

1. Opłacenie kosztów najmu siedziby (738 zł), domeny 

internetowej (98,27) oraz zużycie materiałów i energii  

(392 zł). 

2. Złożenie kilku skarg na bezczynność do wojewódzkich 

sądów administracyjnych (400 zł). 

3. Rok 2020 był rokiem szczególnym, spędzonym głównie 

zdalnie. To zatem sprawia, że wiele działań Fundacji mogło 

się odbyć bezkosztowo, dzięki możliwości 

przeprowadzenia różnych inicjatyw za pomocą technik 

łączenia się na odległość. Nie niosły one zatem za sobą 

skutków finansowych, wobec czego nie są wymieniane  

w tym punkcie. 

 
3. 

 
Informacja o prowadzonej działalności 

gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS:  

 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 
4. 

 
Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 
Uchwała nr 1/2020 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 
5. 

 
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 

jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy 

płatności (np. gotówka, przelew): 

 

 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 

realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń: 

 

 
W roku 2020 uzyskano 3968,35 zł z tytułu darowizn. W grudniu 

2020 r. otrzymano ponadto od jednostki samorządu terytorialnego 

2000 zł celem realizacji zadania publicznego. Kwota ta została 

jednak jednostce tej zwrócona wobec konieczności odwołania 

realizacji tegoż zadania z uwagi na wystąpienie siły wyższej 

(epidemii COVID-19). Wszelkie przychody były otrzymywane 

przelewem. 

 

Fundacja w 2020 roku nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku 

publicznego. 
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Przy prowadzeniu działalności gospodarczej – 

wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł: 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
6. 

 
Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych; 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, 

pocztowe itp.); 

c) działalność gospodarczą; 

d) pozostałe koszty 

– z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, 

przelew)  

 
 

2632,91 zł 

 

392 zł 

0 zł 

 

Usługi obce: 2240,91 zł (przelewy) 

 
7. 

 
Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji 

z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej; 

 

 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez 

fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 

całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej; 

 

 

c) wysokości 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; 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia; 

 

e) udzielonych przez fundację pożyczkach 

pieniężnych z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków 

przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek; 

 
 

0 

 

 

 

 

 

0 zł 

 

 

 

 

 

 

0 zł 

 

 

 

 

 

 

0 zł 

 

Fundacja nie udziela pożyczek. 
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f) kwotach zgromadzonych na rachunkach 

płatniczych ze wskazaniem banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz kwotach 

zgromadzonych w gotówce; 

 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości 

objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek; 

 

 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu 

oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie; 

 

 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych; 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych 

we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych  

 

BNP Paribas: 6702,17 zł (stan na dzień: 31.12.2020). Brak środków 

zgromadzonych w gotówce. 

 

 

 

 

Nie nabyto. 

 

 

 

 

 

Nie nabyto. 

 

 

 

 

 

Nie nabyto. 

 

Aktywa: 7549,04 zł 

Zobowiązania: 0 zł (pasywa: 7549,04 zł, które wypełnia Fundusz 

Własny). 

 
8. 

 
Dane o działalności zleconej fundacji przez 

podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia 

publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności 

 
Takowa działalność nie była zlecana. W grudniu 2020 r. otrzymano 

jedynie od jednostki samorządu terytorialnego 2000 zł celem 

realizacji zadania publicznego. Kwota ta została jednak jednostce tej 

zwrócona wobec konieczności odwołania realizacji tegoż zadania  

z uwagi na wystąpienie siły wyższej (epidemii COVID-19). 

 
9. 

 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu 

ciążących zobowiązań podatkowych 

 

Informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych 

 
Fundacja na bieżąco rozlicza się w zakresie podatkowym i nie zalega 

z jakimikolwiek obciążeniami. 

 

Deklaracje podatkowe są na bieżąco i w terminie składane przez 

księgową współpracującą z Fundacją. 

 
10. 

 
Informacja, czy fundacja jest instytucją 

obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu 

 
Nie jest. 
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11. 

 
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 

 
Taka płatność nie została ani przyjęta, ani dokonana. 

   
 Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była 

przeprowadzona w fundacji kontrola, jeśli była – 

jej wyniki 

Nie była. 

  
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu, 

jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej 

 
 

 

21.10.2021 Mikołaj Wolanin 21.10.2021 Oliwia Wyrzykowska 

data i podpis                     data i podpis 
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