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STATUT
FUNDACJA EKOLOGICZNA - WTCHOWANIE ISZTUI(A -

-ELEMENTARZ"

9.O3.2Oll r.

Rozdziat I

Postanowienia og6lne

9 1

Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i S*uka - Elementarz zwana dalej Fundacjq, zostala usta-

nowiona z woli uczestnik6w spotkania, osdb ftzyczngch postuluj7cych powolanie fundacji, wy-

mienlongch w akcie notaridlnym sporz4dzongch w dniu dwudziestgm sz6stym wrzelnia tysiqc

dziewighet dziewigidziesiqtego pierwszego roku (25.09.1991 r.) w Katowicach repertorlum A

numer 365/1.

Fundacja dziala na podstawie przepistSw ustawg ofundacjach z dnia 06.04.1984 r. (Dz. U. z l9c)l

r., Nr 45, poz.203 z p6iniejszgmi zmianami), ustdwy z dnia 24.04.2009 r. o dzialalnoSci po2ytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 95, poz. 873 z pdiniejszgmi zmianami) oraz niniejszego

statutu.

3. Fundacja posiada osobowotC prawnq.

g 2

Fundacja dziata na tergtorium Rzeczpospolitej Potskiej oraz za granicq w szczeg6lnoici na terenie Unii

Ewopejshiej zgodnie z obowiqzujqcgmi przepisami prawa.

g 3

Siedzibq Fundacji jest miasto Katow[ce.

Fundacja mo2e powolgwad oddziatg terenowe.
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g 4

Fundacja u2ywa pieczqtki z napisem: Fundacja Ehologiczna - Wgchowanie i Sztuka - Elementan

w Katowicach oraz prostokqtnej o treici: Fundacja Ekologiena - Wychowanie i Sauka ,Elemen-
tarz" 4A743 Katowice, ul. Studencka 18 REGON 271231695 NIP 6341(MM5.

Fundacja uzywa znaku grafcznego odr6iniajqcego jC oa i^grh tego tgpu jednost* i chronion*

90 Prawem.
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Fundacja mo2e ustanawiad odznaki, medale honorowe i przgznawaije wraz z inngmi nagrodani i

wg r62nieniam i, oso bo m fzy czn! m i prawng m zasluzo ny m d Ia fundacj i.

g s

Czas trwania Fundacjl jest nieo kreflong.

9 6

Nadz6r nad Fundacj7 sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Rozdzial E

Cele i zasadg dzialania Fundacji

g 7

Do podstawowgch celSw Fundacji nale2g:

l. Zapewnlenie dzieciom z teren6w, w kt6rych r6wnowaga ekologiczna jest zagro2onq mo2liwoici

jak najdluzszego pobgtu (nauki i wypoczynku) w niesha2onym Srodowisku naturalnym.

2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i mlodzie2g.

3. Edukacja zdrowotna, ftzgczna I sportowa.

4. lGztaltowanie w opinii publicznej powagi sgtuacji zagro2enia rSwnowagi ekologicznej dla zdro-

wia ftzycznego i psychicznego dzieci stale przebgwajecgch na St7sku i na terenach, kt6rych tro-

dowisko naturalne jest skt2one.

5. Ekologia i ochrona zwierzqt oraz ochrona dziedzictwa przgrodniczego.

5. Propagowanie koncepcji wgchowania przez sztuhg.

7. Kultura, sztuka, ochrona d6br kulturg i tradgcji oraz pielggnowania polskoici.

8. Skupianie wok6t Fundacji tw6rc6w, artyst6w, jah n5wnie2 podmiotSw gospodaregch i innych

os6bfzgcznych i prawnych dla wspierania inicjatyw Fundacji.
g. Nauka, edukacjq oiwiata i wgchowanie dzieci i doroslgch w tgm os6b niepelnosprawngch

10. Popieranie inicjatyw stu2gcAch idei Fundacji.

9 8

Fundacja swoje cele realizuje przez:

l. Aktywizowanie i organizowanie ruchu spolecznego wok6l cel6w Fundacji.

2. Tworzenie sieci klas o profilu artgstyczngm, gdzie gl6wngm irodkiem wychowawczgm i inpulsctrl

do nabgwania wiedzg i umiejgtnoici jest sztuka (teatr, muzgk+ plastyhd.

3. Powolanie Dom6w Tw6rczej Pracy Dziecha, kt6re daj4c szansg niekonwencjonahydr sposobt

nauczania i wgchowgwania przez s*ukg, pomole dzieciom w odzgskaniu kontaktu z nautalnym

irodowiskiem i w znacznej mierze uchroniq przed zanieczgszczongm irodowiskiem.

4. Populargzowanie tw6rczoici dziecigcej poprzez dzialalnoif wgdawniczq.

5. Prowadzenie dzialalnoici dohumentacginej i informacginej w zakresie cel6w FundacjL

5. Gromadzenie irodk6wfnansowgch na potrzeby Fundacji.
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7. Organizowanle oraz wsp[eranie za pomocq Srodk6w pienig2nych, rzeczowgch jak I niematerial-

ngch przedsigwzig( objgtgch celami FundacjL

9. Promocjg i reklamg dzialafi zwiqzangch z celami Fundacji w tgm r6wnie2 w irodkach masowego

przekazu.

q. Wsp6lpraca z osobamiftzgczngmi i prawngmi orazjednostkami administracji samorzqdowej,

rzqdowej i organizacjami pozarzqdowymi, ta&e zagraniczngmi I migdzynarodowgml, kt6rych

dzialalnoif wi42e sig z celami Fundacji.

10. Prowadzenie, dodatkowej w stosunhu do dzialalnoici po2gtku publicznego, dzialalnoici gospo-

darczej, z kt6rej doch6d jest przezndczong na realizacjg cel6w statutowych:

d Dzialalnoici edukacgjnej - prowadzenie 2lobk6w (opleka dzienna nad dziefm), wgchowanie

przedszkolne (przedszkoti) szk6t (podstawowych, gimnazj6w, lice6w, szk6l poticealnych), za-

kladdw ksztalcenia nauczycieli I holegi6w pracownik6w slu2b spoleczngch, szk6l wg2szych,

oirodk6w doskonalenia i ksztalcenia ustawicznego doroslgch; pozaszkolngch form edukacji:

sportowej, artystgcznej i innej; nauhajgzgk6w obcgch, dziatalnoi( wspomagdjqca edukacj?.

D Dzialalnoici wydawniczej - wydawanie ksiqzek, czasopism, nagrai diwigkowych, nagrafi fl-
mowgch i inngch.

d Dzialalnoici handlowej (dgstrybucja podrgcznik6w, artykul6w papierniczgch i biurowych,

pomocg naukowgch, wgposa2enia szk6l, film6w, nagrart wideo i program6w telewizgjngch).

0 Dzialalnoici gastronomicznej (prowadzenie stol6wek szkolnych, kateringu).

e) Dzialalnoici turystgczno-wypoczynkowej (wgcieczki, z[elone szkolg, kolonle, ferie, oirodkl

wypoczynkowe, schronisha mlodzie2owe, pola hempingowe i namiotowe, trdtrspott os6b, po-

irednictwo i organizowanie turystg ki).

fl Dzialalnoici rolniczej oraz hodowlanej w tgm wspomagajgca produkcj? roilinnq oraz ch6w

zwierzqt gospodarskich.

d Dzialalnoici zwiqzanej z leinictwem.

h) Dzialalnoici kulturalnej - organkacja i wgstawianie przedstawiert dftgstgcznych, dzialalnoii

obiektdw hulturalngch, dzialalnoii bibliotek, dzialalnoS( historycznych miejsc oraz podob-

ny ch at ra k cj t t u ry st g cz ng ch, p roj e k cj a fi I m 6 w.

i) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych i humanistgczngch.

I l. Doch6d z dzialalnoici gospodarczej jest wgkorzgstgwang nd realizacjg cel6w statutowgch, a

nadwg2ka przychod6w nad kosztami przeznaczanajest na dzialalnoi€ po2ytku publicznego.

98o

l. Fundacja prowadzi nieodfatnq dzialakoi( poiytku publicznego, do ktdrej nale2g:

a) opieka dzlenna nad dzieimi

b) wgchowanie przedszkotn" SR,t) R.f.tLlNOirbY
iiatov ce-WscrLJ w KeloYrcacf

c) szkoly podstawowe fiyli:i,;l Ul:: 8i'_.r!.Jtja:rtZ.t
d) gimnazja Si:ll::i stouarnsi.", I Inr'ydt organ:zar:

e) ricea og6tnoksztatc4ce 
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fl szhots poticeatne if'#,r-li];f.':r'',i T:::rl"'
g) zakladg kztalcenia naueycieli i Lolcgia pracown[k6w slu2b spoleczngch
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h) szkotg wgisze

i) pozaszkolneformy edukacji sportowej oraz zqig( sportowych i rekreacgjngch

I pozaszkolneformg edukacji artystgcznej

h) nauhajgzyk6w obcych

0 pozostate pozaszkolneJormg eduhacji gdzie indziej niesklasgfikowane

m) dzialalnoi( wspomagajqca edukacjg

il dzialalnoii ustugowa wspomagajqca produkcjg roilinnq

o) dzialalnofii uslugowa wspomagajqca ch6w i hodowlg zwierzqt gospodarskich

p) pozgskiwanie dziko rosnqcgch produht6w leingch z wglqczeniem drewna

g) dzialalnofi uslugowa zwiqzana teinictwem

r) pozostala sprzeda2 detaliczna prowadzona poza sieciq sklepowq straganami i targowista,mi

s) pozostalg transport lqdowg, pasa2erski gdzie indziej niesklasgftkowany

t) obiektg noclegowe turgstgczne i miejsca kr6tkotrwalego zakwaterowania

u) pota hempingowe (wlqczajqc pola dla pojazd6w kempingowych) i pola narniotowe

u) przggotowanie i dostarczenie hgwnoici dla odbiorc6w zewn?trznych (catering)

w) pozostala uslugowa dzialalnoi( gastronomiczna

x) wgdawanie ksiqzek

g) wgdawanle czasopkm i pozostalgch periodgk6w

z) pozostala dziatalnoi€ wgdawnicza

aa) dzialalnoii zwiqzana z produkcj4flm6w, nagrart wideo i program6w telewizgjngch

bb) dziatalnoi( zwiqzana z dgstrgbucjefilm6W nagrafi wideo i program6w telewizgjngch

cc) dzialalnoii zwiqzana z projekcjqfilm6w

dd) dziatatnosi w zakresie nagrarf dzwigkowgch i muzgczngch 
$/1ff p.6r,;iltf*lrtfl/

ee) dzialalnoif poirednik6w turgstgczngch f-aig';v ^,- w$);1 -. ,1 {i,iQV.lc&h

fi) dziatalnofi organizator6w turystyhi $fgii::ill lii:l i:'i::'i"'iA!'i''Zy

gg) dziatalnoi: zwiqzana z wgstdwianiem przedstawiert artgstgcznycht"#;S:'1,:;,i;:]:i:::ilffijff
hh) dziatatnosc obiekt6w kulturalngch x,u,J,.";.,,lll"E;;J:f;il1*0"
ii) dziatalnoi€ bibliotek 40-bd'i r{aicv:'',?,ix :Or1icv !4

iil dzialalnofi historgczngch mlejsc oraz podobnych atrakcji turgstycznych

kk) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spoleczngch i humanistgczngch

Rozdzial III

Organ i Organizacja Fundacji
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Organami Fundacji sq: Rada Fundacji zwana dalej Radq, Zarzqd Fundacji zwang dalej Zarz4dan oraz

Rada Nadzorcza

g t o

1. Wshlad Radg wchodzq

d Donatorzy - zaloiyciele Fundacji wymienieni w akcie notarialngm.
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2.
b) Inni ofarodawcy zaproszen[ przez Radg

Do kompetencji Radg nale2g:

a) Wyb6r Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczqcego Radg oraz czlonk6w Zarzqdu.

U Wyb6r Prezgdenta i Wiceprezgdenta Zarzqdu.

c) Dokonywanie zmian w skladzie Zarzqdu.

d) Ocena realizacji cel6w Fundacji.

e) Przgjmowanie roczngch sprawozdafi Zarzqdu z wgkonania zadart statutowgch.

fl Dokonywanle zmian w swgm skladzie.

il Wyra2enie zgodg na dokongwanie zmian w Statucie w tgm rozszerzenie cel6w Fundacji.

h) Powolgwanie i odwolgwanie czlonk6w Radg Nadzorczej

il Zatwierdzanie bilans6w oraz sprawozdai z dzialakoici i wykonania zadart stututowych.

j) Powolgwanie I odwolgwanie oddzialSw terenowgch

k) Powolgwanie odwolgwanie dgrektor6w oddzial6w terenowych

Kadencja Przewodn[cz4cega I wiceprzewodniczqcego Radg oraz Prezgdenta trwa 4 lata.

Decyzje wymienione w punkcie 2 Rada podejmuje w drodze uchwaly.

Rada obraduje w miarg potrzeb, nie rzadziej jednak nii jeden raz w roku. Pos[edzenia zwolywane

sq przez Przewodniczqcego Rady z jego inicjatywg, na wniosek Zarzqdu lub na wniosek polowg

sktadu Radg.

Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczqcy, a pod jego nieobecnoif Wtceprzewodniczqcg lub

osoba przez niego upowa2niona.

Uchwaly Rady zapadaje zwgklq wigkszoficiq glos6w w obecnoici co najmniej potowy shladu Ra-

dg.

I  t l

1. Zarzqd sklada sig z Prezydenta i Wiceprezgdenta.

2. Do dokonywania czgnnoici prawngch w imieniu Fundacji upowt2niony jest Prezgdent lub jego

zastgpcd. Inne osoby dzialajs w granicach umocowania.

3. Do kompetencji Zarzqdu nale2g:

a) Kierowanie dzialalnoiciq Fundacjl i reprezentowanie jej na zewnqtrz.

b) Uchwalan[e program6w i plan6w dzialania Fundacji.

c) Uchwalanie rocznych, perspektgwiczngch plan6wfnansowych.

il Przggotowgwanie bllans6w oraz sprawozdart z dzialalnoici i wykonania zadafi statutowgch i

przedkladania Radzie Fundacji.

e) Przgimowanie darowizn, spadk6w i zapis6w.

fl Dohongwanie zmian w Statucie Fundacji w tym rozszerzenia cel6w za zgodq Rady Fundacji.

g) Podejmowanie uchwal w sprawie polqczenia z innq Fundacjq.

4- Zarzqd prowadzi li*g donator6w.

5. Posiedzenia Zarzqdu odbywalq sig w miarg potrzeb, nie rzadziej jednak ni2 jeden raz w roku.

6. Postanowienia pr duralne ohreilone w $ lO pkt 6 i 7 statutu stosuje sig odpowiednio do Za-

rz4du.

7. Czlonkowie Rady i Za@a FOu4 swefunkcje honorowo.

8. Czlonhostwo w Zarz$zie ,ts$e z dtrtIq

a) Ulywu kadcncjL

3.
4.
5.

6.

7.



b) Zto2enia rezggnacji.

c) Odwolania Przez Radg.

0 Smierci czlonka Zarzqdu.

q. czlonkowie organu zarzTdzajqcego nie mogT bg6 osobami skazangmi prawomocngm wgrokiem

zd przest€pstwo umgilne Scigane z oskarienia publicznego lub przestgpstwo skarbowe'

$  l la

l. Rada Nadzorczajest organem nadzoruiqcym i kontrolngm Fundacii.

2. Rada Nadzorcza sklada stg z co naimniei dw6ch czlonk6w w tgm pnewodnieqcego wybiera-

nego przez Radg Nadzorcz4-

3. Kadencia Rady Nadzorczei trwa 4 lata.

4. Do kompetencii Rady Nadzoreei naleiy:

a) Kontrola bie2qcei pracg Fundacii.

b) Kontrola dzialalnoici Zarz7du Fundacii i poszczeg6lnychiego czlonk6w, w tgm Prezydenta

c) Skladanie wniosh6w do Radg Fundacii w przedmiocie przgi?cia rocznego sprawozdania Za-

rz4du z wykonania zadart stututowych.

d) sktadanie wniosk6w do Radg Fundacii w sprawie odwolania, przed uplgwem hadencii, Za'

rz7du lub poszczeg6lngch czlonkfw Zarzqdu'

5. Czlonkowie Radg Nadzorczei:

a) nie mog4 bgc czlonkamt organu zarz4dzaiqcego, Pozostawa( z nimi w zwiqzku mal'

2efiskim, we wsp6lnym po2gciu, w stosunku pokrewiefistwa, powinowactwa lub pod-

IegloSci sluzbowej;

u nie bgli skazani prawomocnym wyrokiem za PrzestgPstwo umgslne Scigane z oshar'

2enia publicznego lub przest?Pstwo skarbowe;

c) mogq otrzgmgwa( z tytulu petnieniafunkcii w takim organie zwrot uzasadniongch

koszt6w lub wgnagrodzenie w wysokoici nie wg2szei ni2 przecigtne miesigene wyna'

g rodzenie w sektorze przedslgbiorstw'

g t 2

Biuro Fundacji realizuie cele i zadania Fundacii zgodnie z ninieiszym Statutem oraz udtw&ti

Zarzqdu Fundacji.

Na czele Biura stoi Dyrektor. Funkcia ta mo2e bg( tqczona zfunkcjq czlonka Zarzqdu

Tabetg wynagrodzert pracownik6w Biura ustala Zarz4d'

warunhi pracy i laca pracownik6w Fundacji ohreila Dyrektor Biura.

Y

1 .

2.
3.
4.

Rozdziat W

l,4aj*ck Fundacji
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T?3
1 . Majqtek Fundacji stdnowi fundusz zaloigciekki wskazang w oiwiadczeniu woli o ustanowieniu

Fundacji oraz dochodg i Srodki uzgskane w tokujej dzialania.

Dochodami Fundacji sq:

d) Subwencje i dotacje.

b) Dochodg z majqtku ruchomego, nieruchomego i praw majqtkowych.

c) Darowkng, spadki t zapisg.

d) Dochodg ze zbi6rek i imprez publicznych.

e) Inne wplywg.

J) Dochodg z dzialakoici gospodarczej.

Majqtek, dochodg i irodki slu2q realizacji statutowgch cel6w Fundacji w tgm r6wnie2 koszt6w

utrzymania Biura Obslugi Fundacji.

Dochodg Fundacji pochodzqce z dotacji, darowiz4 spadk6w i zapis6w mogq by( u2ywane do

realizacji wszgstkkh jej cel6w, jeieli ofarodawcy nie postanowili inaczej.

3.

f 13a
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l. Zabrania sig:
t51

d Udzielania po2gczek lub zabezpieczania zobowigart majqthiem Fundacji w stosunku do

jej czlonk6w, czlonk6w organ6w lub pracownik6w oraz osdb z kt6rymi czlonkowiq

czlonkowie organ6w oraz pracownicA pozostaj4 w zwlqzku maEefiskim, we wsp6lnym

po2yciu albo w stosunku pokrewieistwa lub powinowactwa w tinii prostej, pokrewiert-

stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sq zwiqzani z tgtulg

przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ,,osobami bliskimi"

D Przehazgwania ich majqtku nd rzecz ich czlonk6w, czlonk6w organ6w lub pracownikfw

oraz ich osdb bliskich, na zasddach inngch ni? w stosunku do os6b trzecicfi w szcze-

g6lnoScije2eli przekazanie to nastgpuje bezplatnie lub na preferencgingch warunkach

c) Wgkorzystgwania majqtku na rzecz czlonk6w, czlonk6w organdw lub pracownik6w

oraz ich os6b bliskich na zasadach innych ni2 w stosunku do os6b trzecich chgba, 2e to

wgkorzgstgwanie bezpoirednio wgnika ze statutowego cetu Fundacji

d) Zakupu towar6w lub uslug od podmiot6w, w kt6rgch uczestniczq czlonkowie organiza-

cji, czlonkowiejej organ6w lub pracownicg oraz ich os6b bliskich na zasadach innych

ni2 w stosunhu do osdb trzecich lub po cenach wy2szgch ni2 rynkowe.

Rozdzid V

Lilvidacja Fundacji

9 t 4

1. Fundacja ulega Ehdfuf z rypadLu ryecrpania sig irodk6w fnansowgch oraz majqtku Fun-

dacji. Momentcrn dcqdrytqa o btddacji Fundacji z powodu wyczerpania sig irodk6w fnanso-

,4
, /  . ! l

f t 
- 
!

l,p^



2.
3.
4.

wych jest sytudcja, w kt6rej dalsze prowadzenie dzialalnofci powodowalobg niewgfacalnoli

Fundacji.

Uchwalg o likwidacjl Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarzgdu.

O lihwidacji Fundacji Zarzqd zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej

Majqtek oraz lrodki pozostale po likwidacji bgdq przeznaczone na fundacje lub stowarzyszenia,

kt6rych cele statutowe s4 zbie2ne z celami ohreilonymi w niniejszym statucie z zastrze2eniem, 2e

Rada wformie uchwalg wska2e tgfundacje lub stowarzyszenie.
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