STATUT
FUNDACJI CENTRUM EDUKACJI DLA ROZWOJU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Małgorzatę Bugaj, Monikę Pater oraz Katarzynę Standerską,
zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Sławomira Dębskiego w Kancelarii Notarialnej we Włoszczowie przy ul. Ks. Biskupa
Jaworskiego 1, za Repertorium A nr 355/14 z dnia 13 stycznia 2014 roku, działa na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r.
nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze
zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Włoszczowa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.
§4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych
fundacji, stowarzyszeń i zawiązywać partnerstwa.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej przeznaczony będzie wyłącznie na realizację celów statutowych
Fundacji.
§5
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem o treści zgodnej z rejestracją
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Fundacja może posługiwać się, obok nazwy w języku polskim, nazwą w języku
angielskim w brzmieniu: The Education for Development Center Foundation.
3. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą o brzmieniu: Fundacja CEdR
i angielskim odpowiednikiem The CEdR Foundation.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§6
1. Fundacja może ustanawiać, na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, odznaki
i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami,
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
1. Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju lokalnego w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy
5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
8) wypoczynku dzieci i młodzieży
9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
10) turystyki i krajoznawstwa
11) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
12) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
13) działalności charytatywnej
14) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
15) promocji i organizacji wolontariatu
16) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
17) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
18) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
19) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
20) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku i o wolontariacie w pkt 1-32

§8
1. Fundacja realizuje swoje cele w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej
poprzez:
1) organizowanie
form
edukacyjnych:
szkoleń,
doradztwa,
punktów
konsultacyjnych, kursów, warsztatów, programów badawczych, wizyt studyjnych
i wyjazdów edukacyjnych
2) organizowanie form promocyjnych: konferencji, kampanii informacyjnopromocyjnych, targów, seminariów, wykładów, imprez plenerowych
i rekreacyjnych, wystaw, pokazów, przedstawień, koncertów, festiwali, prezentacji
poprzez mass media i nowoczesne technologie informatyczne
3) prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, w tym prowadzenie placówek
przedszkolnych, szkolnych oraz placówek i punktów organizujących pozaszkolne
formy edukacji, w tym edukację dorosłych i zajęcia rozwijające zainteresowania,
edukację z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych
4) inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie działań w zakresie ograniczania
bezrobocia, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości
i aktywizacji zawodowej, w tym powoływanie ośrodków, klubów i centrów
aktywizacji zawodowej, inkubatorów przedsiębiorczości oraz podmiotów
ekonomii społecznej
5) finansowanie lub współfinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji
infrastruktury i wyposażenia, służących społecznościom lokalnym w dziedzinach
zbieżnych z celami Fundacji
6) monitorowanie sytuacji środowiska lokalnego, inicjowanie działań na rzecz
samorządności obywateli i rozwoju organizacji pozarządowych oraz ich
partycypacji w procesach decyzyjnych instytucji publicznych
7) pomoc finansową lub rzeczową oraz organizowanie różnorodnych form wsparcia
dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem, w tym
finansowanie terapii, zabiegów medycznych, poradnictwa, tworzenie grup
wsparcia, prowadzenie placówek pomocy społecznej, warsztatów terapii, punktów
konsultacyjnych, placówek opiekuńczych
8) organizowanie i finansowanie różnorodnych form wypoczynku i rekreacji dzieci
i młodzieży, a także rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji
9) współpracę, w tym pomoc techniczną, szkoleniową, informacyjną, materialną,
z instytucjami państwowymi, lokalnymi, organizacjami publicznymi i społecznymi
prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji
10) organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji
w ramach określonych celami Fundacji
11) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej
12) prowadzenie działalności stypendialnej

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł oraz środki
finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na dzień zawierania Fundacji na działalność
gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł, (słownie: tysiąc złotych).
3. W przypadku decyzji o niepodejmowaniu działalności gospodarczej przez fundację
Rada Fundacji może zadecydować o zmianach w Statucie i przeznaczeniu kwoty z pkt
2 na cele statutowe.
§ 10
1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
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”
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz 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
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów
b) subwencji, dotacji, grantów
c) dochodów ze zbiórek publicznych
d) dochodów z majątku
e) wpływów z działalności statutowej i działalności gospodarczej.
2. Do realizacji zadań statutowych Fundacja może zaciągać kredyty i pożyczki.
§12
1. Fundacja, w sytuacji gdy długi i ciężary spadku (zobowiązania i inne pasywa)
przekraczają albo mogą przekroczyć wartość mienia spadku (aktywów), oceniając
z dołożeniem należytej staranności stan spadku – ma obowiązek odrzucić spadek.
2. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
tylko wtedy, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§13
1. Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z chwilą
rejestracji w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców i po dokonaniu wpisu do Statutu
zakresu działalności.
2. Decyzję o zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu działalności gospodarczej
podejmuje Zarząd.
3. Zyski z prowadzonej działalności Fundacja będzie przeznaczać na realizację celów
statutowych.
4. Działalność gospodarcza może być wykonywana przez Fundację bezpośrednio lub
w formie wyodrębnionych jednostek tworzonych i działających na podstawie
regulaminu ustalonego przez Zarząd.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI
§ 15
1.Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada w żaden sposób nie jest zależna od Zarządu Fundacji, jest organem
odrębnym i niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru.
3. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią
kadencję. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy.
5. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję
lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją sama Rada.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do przewodniczącego
Rady
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
c) śmierci członka Rady.
8. Członkami Rady Fundacji mogą być jedynie osoby nieskazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
9. Członkami Rady są osoby niespokrewnione z członkami Zarządu Fundacji.
10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 17
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola
stanu majątkowego Fundacji
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa
i wiceprezesów Zarządu
e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji
f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji
Fundacji
g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji Zarządu.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

§ 18
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy
albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. Przewodniczący zwołuje
posiedzenie, przesyłając informacje o terminie pocztą elektroniczną za
potwierdzeniem odbioru, a w przypadku braku takiej możliwości listem
poleconym.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy
Zarządu, bądź na wniosek któregokolwiek z członków Rady dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze. Powiadomienie może być ogłoszone
w trybie obiegowym.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu
14 dni od daty zawiadomienia.
Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

§ 19
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zarząd
§ 20
Zarząd Fundacji składa się z 2 do 6 osób i powoływany jest przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.
W skład Zarządu mogą wchodzić:
a) prezes
b) 2 wiceprezesi
c) członkowie
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Fundatorzy powołują pierwszy Zarząd i wchodzą w jego skład.
Skład Zarządu może zostać uzupełniony o osoby niebędące fundatorami, które
mogą przyczynić się znacznie do rozwoju Fundacji.
Członkostwo w Zarządzie w trakcie trwania kadencji wygasa na skutek:
a) zdarzeń nagłych, przerywających pełnienie funkcji, tj. śmierci, pisemnej
rezygnacji, odwołania
b) rozwiązania Fundacji.
Członkami Zarządu Fundacji mogą być jedynie osoby nieskazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Odwołania członka Zarządu może dokonać Rada Fundacji w przypadku:

a) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu
c) podjęcia działalności konkurencyjnej przez członka Zarządu
d) długotrwałej choroby
e) utraty kwalifikacji do pełnienia funkcji
f) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślne
g) godzenia w dobre imię i interesy Fundacji.
9. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie przez członków Rady.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd co roku do 30 września zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz
b) uchwalanie rocznego planu działania Fundacji i budżetu
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
d) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji
e) zatwierdzanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych do organu
kontroli
f) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie
im regulaminów organizacyjnych
g) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej
h) powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze
i samodzielne, podległe bezpośrednio Zarządowi
i) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości
środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników
Fundacji wykonujących czynności związane z realizacją działalności statutowej
Fundacji, jak również prowadzonej przez nią działalności gospodarczej
j) przestrzeganie woli fundatorów.
2. Zarząd może powoływać do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji pełnomocników i prokurentów.
3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków
i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 23
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Do czynności wykonawczo-zarządzających, jeśli sytuacja Fundacji
to umożliwia, Zarząd może powołać dyrektora biura Fundacji i pracowników
biura. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
3. Do biura należy obsługa administracyjna Zarządu.
1.
2.

3.
4.

§ 24
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, przesyłając informacje o terminie pocztą
elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, a w przypadku braku takiej
możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed spodziewanym
spotkaniem.
O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik
powołany przez Zarząd.
Rozdział V
ZMIANY STATUTU
§ 26
1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.
2. Zmiany w Statucie mogą objąć także nazwę, siedzibę i cele działania Fundacji.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana,
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji
w drodze uchwały.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na cele zbieżne
z celami Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Fundacji.
§ 28
Statut wchodzi w życie z dniem jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Tekst zmieniony uchwałą Rady Fundacji
w dniu 31.10.2014

Zarząd Fundacji:

