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Statut 

Fundacji „Edukacja dla Demokracji” 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja „EDUKACJA DLA DEMOKRACJI", zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona została przez następujących Fundatorów: Sandra Feldman, Alfred Andrzej 
Janowski, Witysław Wiktor Dys-Kulerski, Jean Pierre Joseph Hirszowicz, Herb Magidson, Janusz 
Onyszkiewicz, Diane Ravitch, Albert Shanker, Edward Stanisław Wieczorek, Jacek Woźnia-
kowski. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym Państwowego Biura Notarialnego  
w Nowym Dworze Mazowieckim za nr repertorium 18423/90 na czas nieograniczony i działa na 
podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja powstała dzięki współpracy pedagogów z konspiracyjnego Zespołu Oświaty Nieza-
leżnej, American Federation of Teachers oraz podziemnej „Solidarności” nauczycielskiej, podej-
mowanej przez te środowiska pod koniec lat 80. XX wieku. 

 
§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji. 
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 
 

§ 4 
Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
 

§ 5 
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem 

polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji. 
 
 

ROZDZIAŁ II 

Cel Fundacji oraz formy jego realizacji 
 

§ 6 
Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krze-
wieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w insty-
tucjach demokratycznych. 
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W przekonaniu, że społeczeństwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych, Fundacja wspiera 
społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy 
i możliwości współdecydowania o własnym losie. 
 

§ 7 

1. Fundacja realizuje cele określone w § 6 następującymi sposobami: 
1) organizuje i prowadzi konferencje, szkolenia, kursy, seminaria i inne formy kształcenia,  

w tym także zakłada i prowadzi niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli; 
2) prowadzi działalność wydawniczą, poligraficzną i reprodukcyjną dotyczącą: książek, bro-

szur, czasopism, biuletynów, informatorów itp. w wersjach drukowanych oraz elektronicz-
nych, a także prowadzi dystrybucję tych wydawnictw;  

3) udostępnia pomieszczenia i sprzęt Fundacji; 
4) udziela dotacji i stypendiów; 
5) współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami wyższymi i in-

nymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami. 

2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: 
1) organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, seminariów i innych form 

kształcenia, w tym także zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli (PKD 85.59.B); 

2) działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcyjna dotycząca: książek, broszur, czaso-
pism, biuletynów, informatorów itp. w wersjach drukowanych oraz elektronicznych, a tak-
że dystrybucja tych wydawnictw (PKD 58); 

3) udostępnianie pomieszczeń Fundacji i sprzętu Fundacji (PKD 94.99.Z); 
4) udzielanie dotacji i stypendiów (PKD 94.99.Z); 
5) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami wyższymi i inny-

mi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji (PKD 94.99.Z). 

3. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: 
1) organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, seminariów i innych form 

kształcenia, w tym także zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli (PKD 85.59.B); 

2) działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcyjna dotycząca: książek, broszur, czaso-
pism, biuletynów, informatorów itp. w wersjach drukowanych oraz elektronicznych, a tak-
że dystrybucja tych wydawnictw (PKD 58); 

3) udostępnianie pomieszczeń Fundacji i sprzętu Fundacji (PKD 94.99.Z). 

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 

ROZDZIAŁ III 

Majątek Fundacji 
 

§ 8 
1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w akcie notarialnym oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
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2. Dochodami Fundacji są: 

1) darowizny, spadki, zapisy; 

2) dochody ze zbiórek publicznych;  

3) dochody z majątku Fundacji; 

4) dotacje i subwencje; 

5) odsetki bankowe; 

6) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 

§ 9 

1. Majątek Fundacji może być wykorzystywany wyłącznie do statutowej działalności Fundacji. 

2. Dochody Fundacji przeznaczane są w całości na działalność statutową. 

3. Przy dysponowaniu majątkiem i dochodami Fundacji zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pra-
cownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokre-
wieństwa 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; 

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 
Fundacji 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 

 
§ 10 

Organami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji; 
2. Zarząd Fundacji. 
 

§ 11 
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru wewnętrznego. 
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 6 do 9 osób. 
3. Członkowie Rady Fundacji podejmują swe funkcje na czas nieokreślony. 
4. Członkowie Rady Fundacji: 

1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub pod-
ległości służbowej; 

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskar-
żenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
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3) nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji; 
4) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych 

kosztów, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

5. Rada Fundacji może, z zastrzeżeniem ust. 2, uzupełniać vacaty w swoim składzie. 
6. Każdy członek Rady Fundacji może być odwołany uchwałą Rady Fundacji większością co naj-

mniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji. 
7. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji; 

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji, w szczególności nad działalnością Zarzą-
du Fundacji; 

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji; 

4) zatwierdzanie regulaminów organów Fundacji; 

5) ustalanie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w Zarządzie Fundacji i zasad za-
wierania umów pomiędzy tymi osobami a Fundacją; 

6) zatwierdzanie planów działalności Fundacji; 

7) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji;  

8) uchylania decyzji o przynależności Fundacji do organizacji krajowych i międzynarodowych; 

9) zmiana celu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 11; 

10) zmiana statutu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 11; 

11) decydowanie o połączeniu z inną fundacją, z zastrzeżeniem ust. 11 oraz § 15; 

12) likwidacja Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 11 oraz § 16. 
8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pra-

cami. 
9. Zwyczajne zebranie Rady Fundacji zwoływane jest co najmniej 1 raz w ciągu roku kalenda-

rzowego. 
10. Nadzwyczajne zebranie Rady Fundacji może być zwołane w każdym czasie na wniosek Prze-

wodniczącego Rady Fundacji, albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji, albo na 
wniosek Zarządu Fundacji. Nadzwyczajne zebranie Rady Fundacji winno być zwołanie nie póź-
niej niż w ciągu 21 dni od wpłynięcia wniosku.  

11. Uchwały w sprawach: zmiany celu, zmiany statutu, likwidacji Fundacji lub jej połączenia z inną 
fundacją, podejmowane są większością co najmniej 2/3 głosów w obecności ponad połowy 
członków Rady Fundacji. 

12. Rada Fundacji może powoływać stałe i doraźne komisje Rady Fundacji, do udziału w których 
może zapraszać osoby spoza Rady Fundacji. 

13. Szczegółowy tryb i zasady pracy Rady Fundacji określa jej regulamin. 
 

§ 12 
1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym. 
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5 osób. 
3. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieokreślony. 
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Fun-

dacji, z zastrzeżeniem § 11 ust. 7, a w szczególności: 
1) kierowanie działalnością Fundacji oraz określanie jej wewnętrznej struktury; 
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2) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie 
ich zadań i nadzorowanie ich pracy;  

3) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu  
i udzielanie pełnomocnictw do dokonywania takich czynności; 

4) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji; 
5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
6) przedstawianie Radzie Fundacji planów działalności i rocznych sprawozdań z działalności 

Fundacji; 
7) występowanie z wnioskami do Rady Fundacji we wszystkich sprawach służących zapew-

nieniu właściwego funkcjonowania Fundacji; 
8) zapewnianie obsługi prac Rady Fundacji; 
9) decydowanie o przynależności Fundacji do organizacji krajowych i międzynarodowych,  

z zastrzeżeniem § 11 ust. 7 pkt 8). 
10) decydowanie o zawieszaniu odpłatnej działalności pożytku publicznego w określonych 

zakresach i w określonym czasie. 
6. Szczegółowy tryb i zasady pracy Zarządu Fundacji określa jego regulamin. 
 

§ 13 
1. Każdy członek Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może samodzielnie składać oświad-

czenia woli w imieniu Fundacji. 
2. Do podejmowania w imieniu Fundacji czynności prawnych, związanych z zaciąganiem zobo-

wiązań finansowych powyżej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wymagane jest 
złożenie oświadczenia woli przez dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie. 

 
§ 14 

1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały i decyzje organów Fundacji zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności ponad połowy członków organu. 

2. Każdy członek organu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, może samodzielnie ustąpić z jego składu – 
uchwała Rady Fundacji w takim przypadku nie jest wymagana.  

3. Do skuteczności ustąpienia członka Zarządu Fundacji wymagane jest jego rozliczenie się  
z Fundacją ze spraw leżących w zakresie jego odpowiedzialności. 

4. W uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może zawiesić członkostwo w organie Fundacji na 
czas określony. Zawieszenie członkostwa może nastąpić z własnej inicjatywy Rady Fundacji, na 
wniosek Zarządu lub na własny wniosek członka organu Fundacji. 

 
 

Rozdział V 

Łączenie Fundacji, likwidacja Fundacji 
 

§ 15 
Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową 
obu fundacji, na podstawie uchwały Rady Fundacji.  
 

§ 16 
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji. 
2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Radę Fundacji. 



 

Statut Fundacji Edukacja dla Demokracji z dnia 21 grudnia 1990 r. z późn. zm. Strona 6 z 6 

tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2017 r . 

zarejestrowany w KRS Postanowieniem z dnia 11 lipca 2017 r.  sygn. WA.XII NS-REJ.KRS/44613/17/464  

 
 

 

 

 

 

 

3. Z chwilą ustanowienia likwidatora wygasają uprawnienia Zarządu Fundacji i sprawy należące 
do Zarządu Fundacji należą od tej chwili do likwidatora. 

4. Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań Fundacji likwidator przekazuje na 
rzecz innych, wskazanych przez Radę Fundacji, nie nastawionych na zysk organizacji, realizu-
jących cele oświatowe lub edukacyjne. 

 


