STATUT
Fundacji CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ
po zmianach 17 stycznia 2007
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ, zwana dalej Fundacją
ustanowiona z woli:
Małgorzaty Hanny Płócińskiej
Adama Radeckiego
Elżbiety Aliny Szyller
Zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza dnia
14.08.2001r. nr Repertorium A-6111/2001 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984r. O Fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja C.E.L.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
§7
Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§8
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu
ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji.
§9
Celem Fundacji jest:
Wyrównywanie szans rozwojowych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu
aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości
życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i ewaluowanie
nowatorskich programów, modelowych rozwiązań, materiałów edukacyjnych oraz
nowoczesnych strategii w zakresie edukacji, pomocy psychologicznej, pedagogicznej
i socjalnej
2. Działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspomagające rozwój osobisty
i zwiększenie roli rodziny realizowane na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym
i społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych
alkoholizmem, narkomanią, bezdomnością, bezrobociem, prostytucją, przemocą, chorobami
psychicznymi
3. Prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej służącej
podnoszeniu efektywności i jakości działań edukacyjnych, profilaktycznych,
terapeutycznych i organizacyjnych
4. Upowszechnianie dostępu do działań edukacyjnych, profilaktycznych i rozwojowych
dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze środowisk dysfunkcyjnych (akcje promocyjne,
imprezy, giełdy pracy, festyny)
5. Budowanie współpracy między różnymi organizacjami i osobami na forum krajowym
i międzynarodowym na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych
i społecznych (konferencje, seminaria, giełdy tematyczne)
6. Inicjowanie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej aktywności
kobiet, osób niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i małych miasteczek oraz członków
rodzin dysfunkcyjnych
7. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy
8. Kształcenie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości
9. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji
11. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
12. Promocję i organizację wolontariatu
13. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach
statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji
§ 11
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może być inicjatorem powstawania, współzałożycielem i fundatorem nowych
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3. O powołaniu przez Fundację nowych organizacji decyduje Zarząd Fundacji na drodze
jednomyślnej uchwały przy akceptacji Fundatorów
§ 12
1. Statutowa działalność może być prowadzona jako działalność odpłatna w zakresie
wymienionym w pkt.2.
2. Formy działalności odpłatnej to:
a) Organizacja:
 zjazdów,

 konferencji,
 seminariów,
 imprez publicznych (typu aukcje, koncerty, giełdy tematyczne)
 festynów
promujących wartości i postawy zawarte w celach Fundacji
b) Konsultacje, szkolenia, treningi, warsztaty i zajęcia profilaktyczne
§ 13
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji.
§ 14
1. Fundusz założycielski stanowi kwota 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) zadeklarowana
przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, wpłaconych przez
Fundatorów w równych częściach.
§ 15
1. Fundacja czerpie środki finansowe z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
b) grantów budżetowych i pozabudżetowych, rządowych i samorządowych, krajowych
i zagranicznych
c) świadczeń przekazywanych przez podmioty gospodarcze
d) subwencji osób prawnych
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
f) dochodów z imprez publicznych i zbiórek
g) dochodów uzyskanych z odsetek z rachunków bankowych, z odsetek z lokat
kapitałowych.
h) odpłatnej działalności statutowej wymienionej w § 12
2. Fundacja może rozporządzać środkami oddanymi na przechowanie.
§ 16
1. Majątek wymieniony w § 15 służy do realizacji wszystkich celów statutowych
Fundacji.
2. O sposobie wykorzystania majątku Fundacji decyduje Zarząd Fundacji.
§ 17
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na
realizację wszystkich celów statutowych Fundacji o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.
§ 18
Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla
jakiego je zorganizowano.

§ 19
Dochód z odpłatnej działalności statutowej może być przeznaczony wyłącznie na koszty
realizacji działań, których dotyczy dofinansowanie i nie może być wyższy od bezpośrednich
kosztów wynikających z kalkulacji.
§ 20
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w przypadku, gdy w chwili składania
oświadczenia oczywistym jest, że masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe.
§ 21
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
ROZDZIAŁ IV
Władze i organy Fundacji
§ 22
1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji,
2. Organem nadzoru i kontroli Fundacji jest Rada Fundacji
§ 23
1. Zarząd Fundacji składa się każdorazowo z 2 do 5 członków wybieranych i odwoływanych
przez Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.
3. Członkowie Zarządu wybierani są na kadencje, których długość określana jest przez
Fundatorów.
4. Członkiem Zarządu może być Fundator.
5. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję na wniosek Zarządu
za akceptacją Fundatorów
6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jego wyniki finansowe oraz
reprezentuje Fundację na zewnątrz.
7. Zarząd uchwala roczne i wieloletnie strategie i plany działania Fundacji oraz regulaminy.
8. Zarząd ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania oraz wysokość środków na
wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
10. Zarząd może powołać dyrektora Fundacji i powierzyć mu czynności wykonawczo zarządzające wynikające z uchwał Zarządu, Rady Fundacji i Fundatorów oraz nadzór nad
wyodrębnionymi sprawami należącymi do zadań Fundacji.
11. Zarząd przy akceptacji Rady Fundacji może powołać na czas określony pełnomocników do
kierowania wyodrębnionymi sprawami należącymi do zadań Fundacji
§ 24
1. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
a. złożenia rezygnacji;
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji;
c. choroby, ułomności – powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji;
d. nie pełnienie funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
e. istotnego naruszenia statutu i zasad współpracy.
2. Odwołanie Pełnomocnika Zarządu przed upływem czasu określonego w pełnomocnictwie:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

złożenia rezygnacji;
podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji;
choroby, ułomności – powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji;
nie pełnienie funkcji Pełnomocnika przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
istotnego naruszenia statutu i zasad współpracy;
na wniosek Zarządu przy akceptacji Rady Fundacji.

§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Posiedzenia są
protokołowane i przechowywane są w dokumentach Fundacji.
2. Zarząd podejmuje uchwały po osiągnięciu consensusu. Jeśli osiągnięcie consensusu nie jest
możliwe decyzje podejmuje wspólnie z Radą Fundacji zwykłą większością głosów.
3. Każdy z członków Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek każdego z
Fundatorów najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku.
4. Wniosek, o którym mowa w ust.3 powinien być zgłoszony na piśmie wraz z uzasadnieniem.
5. Członkowie Zarządu nie zwołujący posiedzenia powinni być zawiadomieni o posiedzeniu
Zarządu z podaniem porządku dziennego, przynajmniej na 14 dni przed terminem.
6. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu może składać każdy członków Zarządu samodzielnie.
§ 26
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej dwa razy w roku i działa według przez siebie
uchwalonego regulaminu.
2. Spotkania Rady Fundacji są protokołowane i przechowywane w dokumentach Fundacji
3. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków.
4. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji
5. Członkowie Rady Fundacji wybierani są na trzyletnią kadencje.
6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na
podstawie winy umyślnej
7. Członkiem Rady Fundacji nie może być członek Zarządu Fundacji ani osoba pozostająca z
nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub otrzymywać wynagrodzenie nie wyższe niż określone 2 art. 8 pkt
8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz.U.nr26,poz.306,z 2001r. Nr 85, poz 924 i nr 154, poz 1799, z 2002r. Nr.113,
poz.984 oraz z 2003r. Nr.45 poz.391, Nr 60, poz.535)
9. Rada Fundacji nadzoruje i kontroluje pracę Zarządu Fundacji.
10. Rada Fundacji zatwierdza roczne finansowe i merytoryczne, sprawozdania z działalności
Fundacji w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
11. Rada Fundacji zatwierdza roczne i wieloletnie plany i programy merytoryczne oraz
finansowe, a także sprawozdania z ich wykonania,
12. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
13. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
 Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
 Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
§ 27
Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Kolejni członkowie Rady Fundacji
wybierani i zatwierdzani są przez Radę Fundacji.
Odwołanie członka Rady Fundacji przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1. złożenia rezygnacji;

2.
3.
4.
5.

podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji;
choroby, ułomności – powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji;
nie pełnienie funkcji członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
w innych szczególnych przypadkach odwołanie Członka Rady może nastąpić w wyniku
głosowania pozostałych członków Rady lub decyzją Fundatorów

§ 28
1. Spotkanie Fundatorów jest zwoływane nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd Fundacji.
2. Spotkania Fundatorów są protokołowane i przechowywane w dokumentach Fundacji
3. Do zadań Fundatorów należy
a) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz powołanie pierwszego składu Rady
Fundacji i podejmowanie decyzji o odwołaniu Członka Rady w szczególnych
przypadkach
b) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian dotyczących statutu Fundacji, zadań Zarządu,
zadań Rady Fundacji i Fundatorów oraz likwidacji Fundacji.
c) Konsultowanie innych decyzji, które zgodnie ze statutem wymagają akceptacji
Fundatorów
4. Uprawnienia Fundatorów przejmują wyznaczeni przez nich spadkobiercy, po wyrażeniu
zgody przez spadkobiercę.
5. Fundator może wyznaczyć swojego pełnomocnika na czas określony lub nieokreślony do
reprezentowania go na spotkaniach Fundatorów za jednomyślną akceptacją pozostałych
Fundatorów.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 29
Na mocy niniejszego statutu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostaje w
związku małżeńskim 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 jej organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli
przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 30
Decyzję o zmianie statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Zmiany zapisów w Statucie wymagają akceptacji Fundatorów.
§ 31
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele
Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmie Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

§ 32
Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za
zobowiązania Fundacji.
§ 33
1. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na
wniosek Rady Fundacji.
2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji. O ich szczegółowym przeznaczeniu decyduje
Zarząd w porozumieniu z Fundatorami.
§ 34
Statut w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Sąd Rejestrowy.

