STATUT
Fundacji na rzecz Praw Ucznia
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja na rzecz Praw Ucznia (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona w formie
aktu notarialnego przez Mikołaja Wolanina.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej. W tym celu może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach
obcych.
5. Czas działania fundacji jest nieokreślony.
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§ 3.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do fundacji
i federacji.
Fundacja jest organizacją pozarządową i może prowadzić działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
lub odpłatna (w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie). Obie formy działalności są rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze we właściwych bankach w walucie polskiej
oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja nie działa w celu osiągnięciu zysku, a wszelki dochód przeznacza na realizację
celów statutowych.

§ 4.
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne nagrody.
2. Odznaki, medale honorowe i inne nagrody można przyznać osobom fizycznym
i prawnym, które zasłużyły się dla Fundacji.
Rozdział II
Cele i formy ich realizacji
§ 5.
1. Celami Fundacji są:

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.
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. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1) działalność wydawniczą i badawczą.
2) organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów wiedzy.
3) pomoc finansową i rzeczową.
4) przeprowadzanie akcji szkoleniowych oraz informacyjnych, a także kampanii
społecznych.
5) współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz innymi
organizacjami pozarządowymi 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
w prawie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 6.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci 500 (słownie: pięćset)
złotych i domeny internetowej prawaucznia.pl oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
2. Realizowania celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego
oraz dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w Statucie.
§ 7.
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji i grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów, które przynosi majątek Fundacji,
5) operacji finansowych.
§ 8.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji przy poszanowaniu woli osób
lub instytucji ich udzielających.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji z zachowaniem należytej staranności przy ocenie ryzyka
prawno-finansowego związanego ze składanym oświadczeniem.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku (jeżeli decyzję
o przyjęciu go podejmie Zarząd Fundacji) musi odbyć się z dobrodziejstwem
inwentarza.
Rozdział IV
Organ Fundacji
§ 9.
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Uchwały organu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
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§ 10.
Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Fundatora
na czas nieokreślony.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci lub wskutek odwołania
przez Fundatora.
Fundator w powołaniu (dokonywanym uchwałą) danego członka Zarządu określa także
pełnioną przez niego funkcję (tj. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza
Zarządu lub Członka Zarządu).

5. Zarząd może uchwalić Regulamin Działalności Zarządu, w którym podzieli pomiędzy
siebie swoje zadania.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

§ 11.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji, jeżeli w skład Zarządu
wchodzi jedna osoba. W przypadku większej liczebności Zarządu oświadczenia woli
składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie z zastrzeżeniem ust. 3.
W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz niezwiązanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych powyżej 10 000 (słownie: dziesięciu tysięcy) złotych, jeżeli
Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób — oświadczenia woli w imieniu Fundacji
składa Prezes Fundacji.
Do zadań Zarządu należą w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów finansowych i działania Fundacji,
2) uchwalanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
3) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji,
4) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
5) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
6) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia
oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
7) realizacja programów działania Fundacji,
8) przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać
im wykonanie odpowiednich opracowań.
Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 12.
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator z inicjatywy własnej bądź na wniosek
Zarządu.
2. Zmiany w Statucie dotyczące celów Fundacji, jeżeli dokonuje ich Fundator z inicjatywy
własnej, muszą zostać zaopiniowane przez Zarząd.
Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§ 13.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Wniosek w tej sprawie
kieruje Zarząd do Fundatora. Fundator może z inicjatywy własnej wszcząć procedurę
likwidacji, lecz musi na nią wyrazić zgodę Zarząd.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na wniosek Zarządu.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.
Rozdział VII
Postanowienie końcowe
§ 14.
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
2. Uprawnienia Fundatora wynikające z ustawy o fundacjach i Statutu w chwili jego
śmierci przechodzą na spadkobierców.

