Statut Fundacji
Edukacja Demokratyczna
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja Edukacja Demokratyczna (zwana dalej: Fundacją) została
ustanowiona przez Michała Jankowskiego (zwanego dalej: Fundatorem) aktem
notarialnym sporządzonym przed notariuszem Aleksandrą Błażejczak Żdżarską prowadzącą
kancelarię notarialną w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 10/14 – repertorium A nr
1174/2013.
§2
1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Edukacja Demokratyczna.
2. Fundacja działa w szczególności na podstawie:
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
c) postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
§7
Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz za jej granicami.
§8
1. Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Edukacja Demokratyczna” oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
Cele i zasady działania Fundacji
§9
Celem Fundacji jest: Upowszechnianie edukacji demokratycznej, czyli edukacji
opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego
szacunku.
§10
1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) Tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli, ośrodków i innych zorganizowanych
form aktywności realizujących lub wspierających cele Fundacji;
b) Promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w
zakresie celów Fundacji;

c) Prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie,
a także tworzenie opracowań i ich propagowanie;
d) Pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać
cele Fundacji i ich propagowanie;
e) Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń,
warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
f) Podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w
zakresie edukacji, w taki sposób, by prawo wspierało cele Fundacji, w szczególności by
prawo wspierało tworzenie i rozwój szkół w pełni demokratycznych;
g) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie
inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego,
kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i
staży prowadzonych w kraju i za granicą;
h) Finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży;
i) Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i
rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji;
j) Współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami
państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz
innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne
z celami Fundacji.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację,
na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Fundacja prowadzić będzie działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że
grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub
materialną w stosunku do społeczeństwa.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność, o której
mowa w ust. 3 powyżej.
6. Działania Fundacji nie mogą dotyczyć propagowania doktryn religijnych oraz
sprawowania kultów religijnych.
Majątek i dochody Fundacji
§11
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał, na który składają się środki finansowe określone w
akcie założycielskim ustanawiającym Fundację, a także ruchomości, nieruchomości oraz
inne prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację.
2. Fundator wnosi do Fundacji gotówką środki pieniężne w łącznej kwocie 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych), zwane funduszem założycielskim, z podkreśleniem, że:
a) na realizację celów Fundacji przeznaczono łącznie kwotę 9.000,00 zł (słownie:
dziewięć tysięcy złotych), a
b) wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą
wynosi 1.000,oo zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
§12
1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są w szczególności:
a) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i
niemajątkowych;

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i
niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
c) odsetki bankowe;
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej
rzecz;
e) dochody z działalności gospodarczej Fundacji.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§13
1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie
kosztów jej funkcjonowania.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania
oświadczenia przez Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
spadkowe.
3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie,
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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
Fundacji 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego. Działalność
gospodarcza Fundacji.
§14
Podstawową działalnością Fundacji jest działalność nieodpłatna pożytku publicznego, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, tj. działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych,
o której mowa w art. 4 wspomnianej ustawy, za którą Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.
§15
1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, tj.:
a) działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 wspomnianej ustawy,
za którą Fundacja pobiera wynagrodzenie;
b) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób

niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
2.Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
3.Zakres prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego przez Fundację określony
jest według następujących oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
2) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z
3) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –
PKD 94.99.Z.
§16
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Źródłem pozyskiwania środków na realizację
działalności pożytku publicznego Fundacji może być działalność gospodarcza prowadzona w
kraju i zagranicą. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określony
jest według następujących oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z
2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z
3) Reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18.20.Z
4) Produkcja gier i zabawek - PKD 32.40.Z
5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet –
PKD 47.91.Z
6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami – PKD 47.99.Z
7) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z
8) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD
55.20.Z
9) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe –
PKD 55.30.Z
10) Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z
11) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z
12) Wydawanie gazet - PKD 58.13.Z
13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z
14) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
15) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
16) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z
17) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi – PKD 59.12.Z
18) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
– PKD 59.13.Z
19) Działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z
20)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z
21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z
22)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych - PKD 62.09.Z
23)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność – PKD 63.11.Z
24)Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
25) Działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z
26)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
– PKD 63.99.Z
27) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -

PKD 70.22.Z
28)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych – PKD 72.20.Z
29)Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
30)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD
73.12.B
31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) – PKD 73.12.C
32)Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
33) Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z
34)Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
35) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
36)Wychowanie przedszkolne – PKD 85.10.Z
37) Szkoły podstawowe – PKD 85.20.Z
38)Gimnazja – PKD 85.31.A
39)Licea ogólnokształcące – PKD 85.31.B
40)Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD
85.51.Z
41) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
42)Nauka języków obcych – PKD 85.59.A
43)Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z
44)Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana –
PKD 88.99.Z
45) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z
46)Działalność bibliotek – PKD 91.01.A
47) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z
48)Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.
§17
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają
regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność
wolontariuszy.
4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
5. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Fundacja
podejmie działalność po ich uzyskaniu.
6. Prowadzenie przez Fundację:
a) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
b) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
c) działalności gospodarczej
wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem
przepisów o rachunkowości oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7.Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego Fundacja
powinna określić w statucie lub w innym akcie wewnętrznym ustanowionym przez Radę
Fundacji.

Organy Fundacji
§18
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji
2. W Fundacji może być powołana Rada Programowa.
Zarząd Fundacji
§19
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 2 do 5 Członków, w tym Prezesa
Zarządu Fundacji. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z tym, że Członkowie pierwszego
Zarządu zostają powołani przez Fundatora.
3. Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu działających
łącznie.
5. Członkostwo Członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.
6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
d) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
e) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte
wypełnianie sprawowanej funkcji,
f) negatywnej oceny działalności Członka Zarządu, dokonanej przez Radę Fundacji bądź
na wniosek Fundatora.
1.
2.

3.
4.
5.

§20
Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i
reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd Fundacji, w szczególności:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
d) składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych.
Zarząd Fundacji, na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz
w roku, przedstawia Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności oraz program
działania Fundacji na kolejny rok.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać, z tytułu pełnionych funkcji, wynagrodzenie,
ustalone stosownie do § 24 ust. 1 pkt k niniejszego Statutu.
Szczegółowy sposób i zakres działania Zarządu Fundacji może zostać określony w
Regulaminie Zarządu Fundacji uchwalonym przez Radę Fundacji.

§21
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
aktualnej liczby członków Zarządu, pod warunkiem, że obecny jest Prezes Zarządu
Fundacji i że wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i
porządku obrad Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. W
przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu
zwołuje Prezes Zarządu Fundacji.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Rada Fundacji
§22
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych. Rada Fundacji
stanowi statutowy kolegialny organ kontroli i nadzoru, odrębny od Zarządu, jako organu
zarządzającego, i niepodlegający Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru.
2. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków

5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
7.

Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady Fundacji powołuje Fundator po zasięgnięciu opinii pozostałych członków
Rady Fundacji, z uwzględnieniem postanowień §29 ust. 3 niniejszego Statutu.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
rezygnacji z członkostwa;
śmierci jej członka;
prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo z winy umyślnej;
odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora,
odwołania członka Rady Fundacji stosownie do postanowień §29 ust. 3 niniejszego
Statutu.
Rada Fundacji wybiera ze swojego grona na czas nieoznaczony Przewodniczącego.
W przypadku powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez Członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.

§23
1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji i
Radą Programową Fundacji.
3. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, który będzie szczegółowo
regulował sposób działania Rady Fundacji i zakres uprawnień poszczególnych jej
członków.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.
5. Z wyjątkiem przewidzianym w ust. 6 członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje bez
wynagrodzenia.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§24
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów
Fundacji. Rada Fundacji ponadto:

a) wytycza Zarządowi kierunki działania Fundacji;
b) przedstawia Zarządowi plany dotyczące działalności Fundacji;
c) rozpatruje roczne sprawozdania z działalności Zarządu i udziela absolutorium
Zarządowi;
d) zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji;
e) opiniuje i zatwierdza programy działania Fundacji;
f) zajmuje stanowisko w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
g) powołuje i odwołuje Członków Zarządu Fundacji;
h) powołuje i odwołuje Członków Rady Programowej Fundacji;
i) powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, nie będące jej organami
statutowymi;
j) może powoływać zespoły rewizyjne dla kontroli działalności finansowej Zarządu,
określając szczegółowy tryb, zakres i czas działania;
k) ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu Fundacji oraz zasady i tryb jego
wypłacania;
l) uchwala Regulamin Rady Fundacji przy zastrzeżeniu postanowień §23 ust. 3, a także
Regulamin Zarządu Fundacji;
2. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji.
§25
1. W sprawach należących do kompetencji Rady Fundacji decyzje są podejmowane w formie
uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków
Rady, pod warunkiem, że wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu,
terminie i porządku obrad Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.
§26
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
rok.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, z własnej inicjatywy,
z inicjatywy Zarządu, Fundatora bądź co najmniej połowy Członków Rady.
3. Posiedzenia Rady są zwoływane za pomocą listów poleconych, wysyłanych co najmniej na
dwa tygodnie przed posiedzeniem, bądź w inny sposób uzgodniony pisemnie przez
Członków Rady Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji może brać udział Fundator.
5. Do udziału w posiedzeniach Rada Fundacji może zaprosić przedstawicieli podmiotów i
organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
Rada Programowa Fundacji
§27
1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji. Rada Programowa
Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona.
2. Rada Programowa Fundacji przedstawia Radzie Fundacji propozycje kierunków działania
Fundacji, a także opiniuje kwestie przedstawione jej przez Radę Fundacji.
3. W skład Rady Programowej Fundacji mogą być powoływane osoby fizyczne lub
przedstawiciele osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz
Fundacji lub wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie.
4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
5. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i
jego zastępcę, którzy pozostają w stałym kontakcie z Przewodniczącym Rady Fundacji
bądź osobą przez niego wyznaczoną.
§28
1. Rada Programowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej
Fundacji na wniosek zgłoszony przez Fundatora bądź Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów.
Postanowienia końcowe
§29
1. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich postanowień Statutu, w tym również celów
Fundacji i wymaga jednomyślnej decyzji wszystkich Członków Rady Fundacji oraz zgody
Fundatora.
2. W przypadku śmierci Fundatora jego uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu
wykonywane będą przez Radę Fundacji.
3. W szczególności w przypadku śmierci Fundatora:
a)
członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub
dla rozszerzenia swego składu powołuje Rada Fundacji (w drodze kooptacji), jak również
b)
członków Rady Fundacji odwołuje Rada Fundacji,
stosownie do postanowień § 25 niniejszego Statutu.
§30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku
podejmuje Zarząd, w formie jednomyślnej uchwały, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji i
Fundatora.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, określa równocześnie przeznaczenie pozostałego po
likwidacji majątku Fundacji, z uwzględnieniem bezwzględnie wiążących przepisów prawa,
w tym przepisów ustawy o fundacjach.
§31
Fundacja realizuje obowiązki sprawozdawcze stosownie do właściwych przepisów prawa, w
tym przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Poznań, dnia 3 kwietnia 2013 r.
Fundacja Edukacja Demokratyczna
z siedzibą w Poznaniu

