STATUT
Fundacji Korporacyjnej Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.
5.

§1
Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl, zwana
w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Eko Cykl Organizacja
Odzysku S.A. z siedzibą we Wrocławiu aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2012 r.
Repertorium A numer 289/2012 sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Stefańską
prowadzącym kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Modlińskiej 61.
Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą Fundacja Eko Cykl.
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn.
zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 ze zm.) i niniejszego Statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
§2

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla realizacji celów Fundacja może tworzyć oddziały terenowe.
Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest rozwój społeczeństwa ekologicznego i realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju w praktyce w zakresie:
1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
2) edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym standardów
selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu,
3) nauki, oświaty i wychowania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
4) propagowania
zasady
zrównoważonego
rozwoju
przez
społeczeństwo
i przedsiębiorców,
5) upowszechniania i ochrony praw konsumenta w powiązaniu z zasadą
zrównoważonego rozwoju,
6) działalności charytatywnej,
7) pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych,
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub
wkraczających na rynek pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w kontekście
tworzenia społeczeństwa ekologicznego,
9) skupiania wokół idei Fundacji uczniów, studentów, naukowców, ekologów oraz osób
działających na rzecz ochrony środowiska,
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10) ochrony i promocji zdrowia,
11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
12) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami mającej na celu rozwój procesów odzysku i recyklingu,
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wokół ochrony
środowiska naturalnego,
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
15) promocji i organizacji wolontariatu.
§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
2) udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele
Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne
i techniczne i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji;
3) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej,
5) prowadzenie działalności wydawniczej,
6) prowadzenie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych,
7) organizowanie i finansowanie akcji społecznych,
8) organizowanie oraz aktywny udział w krajowych i międzynarodowych prezentacjach,
konferencjach,
9) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w trakcie którego wpajane będą
zasady poszanowania środowiska naturalnego,
10) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i koncepcyjnych
w praktyce gospodarczej,
11) propagowanie wzorców polskich poza granicami kraju w zakresie realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju, współpraca zagraniczna w tym zakresie,
12) inspirowanie i prowadzenie działalności publicystycznej propagujące zasadę
zrównoważonego rozwoju i jej wdrażanie w praktyce,
13) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
krajowymi i zagranicznymi oraz z mediami w zakresie objętym celami Fundacji.
§6
Fundacja zajmuje się działalnością społecznie użyteczną i nie prowadzi działalności
gospodarczej.
Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Fundacja gromadzi środki pieniężne i rzeczowe dla realizacji celów statutowych.
2. Fundator udostępnia Fundacji pomieszczenia do prowadzenia działalności statutowej
Fundacji wyposażone w sprzęt biurowy, środki komunikacji elektronicznej.
§8
1. Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
b) środki pieniężne i inne prawa majątkowe oraz ruchomości i nieruchomości nabyte
w toku działania Fundacji.
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2. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, dotacji, spadków, zapisów, subwencji oraz grantów,
b) odsetek bankowych, lokat, obligacji,
c) wpływy ze zbiórek publicznych, loterii i innych organizowanych akcji społecznych
zgodnie z przepisami prawa,
d) środków publicznych oraz środków finansowych ze źródeł zagranicznych,
e) wpłat od sponsorów,
f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
g) oraz innych źródeł dozwolonych prawem.
§9
Środki finansowe pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
§ 10
1. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
jej 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) przekazywać majątku Fundacji na rzecz ich członków, 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) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, 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) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Organy Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej także „Radą”,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej także „Zarządem”.
Rada Fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniodawczym i kontrolnym.
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2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji
w Radzie, za wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z udziałem
w posiedzeniach Rady, w tym kosztów podróży.
3. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, którzy są powoływani i odwoływani przez
Fundatora.
4. Kadencja Rady i jej członków trwa 3 lata.
5. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
6. Rada może wybrać spośród swoich członków jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.
7. Przewodniczący Rady organizuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy jej posiedzeniom.
§ 14
Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego 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.
§ 15
Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
a) z chwilą odwołania go przez Fundatora,
b) z chwilą doręczenia Zarządowi Fundacji pisma członka Rady Fundacji o jego
rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji,
c) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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§ 16
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wysyłane jest pisemnie za
pośrednictwem operatora pocztowego bądź elektronicznymi sposobami komunikacji.
Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku.
Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie
określonych spraw w porządku posiedzenia.
Przewodniczący Rady Fundacji ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Fundacji na
pisemny wniosek złożony przez:
a) Fundatora,
b) co najmniej dwóch członków Rady Fundacji,
c) Zarząd Fundacji.
Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady, zawierający proponowany porządek obrad,
powinien zostać złożony Przewodniczącemu Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności
– Wiceprzewodniczącemu. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Termin posiedzenia
powinien być wyznaczony nie później niż na trzy tygodnie od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji
we wskazanym w ust. 5 terminie, z proponowanym porządkiem obrad wskazanym we
wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.

1.
2.
3.

§ 17
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Prawo składania wniosków o podjęcie
uchwały przysługuje wszystkim członkom Rady.
Każdy członek Rady ma jeden głos. Niedozwolone jest cedowanie głosu na innych
członków Rady lub osoby trzecie.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 18
Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby spoza
grona członków Rady – bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 19
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
c) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
e) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
f) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez nich
obowiązków,
g) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
h) ustalenie wartości zobowiązania, które może zaciągnąć Zarząd w imieniu Fundacji bez
uzyskania uprzedniej zgody Rady Fundacji,
i) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązania przez Zarząd w imieniu Fundacji
przekraczającej wartość, o której mowa w pkt. h,
j) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji,
k) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Fundacji i jego zmian,
l) reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu Fundacji,
m) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
n) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną Fundacją,
o) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób i jest powoływany i odwoływany przez Radę
Fundacji.
2. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.
3. Uchwała Rady Fundacji w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu, w tym
Prezesa Zarządu, zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków
Rady.
§ 21
Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 22
1. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:
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a) z chwilą odwołania go przez Radę Fundacji,
b) z chwilą doręczenia przez niego Przewodniczącemu Rady Fundacji na adres Fundacji
pisma o rezygnacji z mandatu członka Zarządu Fundacji;
c) z chwilą śmierci członka Zarządu.
2. Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak również
każdego z jego członków w każdym czasie.
§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
§ 24
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) realizacja zadań statutowych,
b) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem
i obowiązującymi przepisami prawa,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) podejmowanie decyzji w sprawach organizacji wewnętrznej Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
f) tworzenie i likwidacja wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz
powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek organizacyjnych,
g) sporządzanie rocznych planów działalności Fundacji,
h) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go
Radzie, roczne sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym
oraz Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie nie późniejszym niż do
końca marca następnego roku kalendarzowego,
i) przyjmowanie subwencji, dotacji (grantów), darowizn, spadków i zapisów i innych
środków,
j) podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 25
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jego członków. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
§ 26
1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 27
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu samodzielnie lub członek
Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu bądź dwaj członkowie Zarządu łącznie.
§ 28
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Rady lub innego członka Zarządu.
2. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych członków
Zarządu co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
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3. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 2
zawiadomienia dokonuje inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
Zmiana Statutu
§ 29
1. Zmian niniejszego Statutu może dokonać Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub
z własnej inicjatywy.
2. Uchwała w sprawie zmian Statutu wymaga większości 2/3 głosów w obecności 2/3
członków Rady.
3. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez
uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Środki finansowe i majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji
zostanie przekazany instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji wskazanym w uchwale Rady o likwidacji.
4. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator wyznaczony przez Radę
Fundacji.
Postanowienia końcowe
§ 31
1. Fundacja używa pieczęci wskazującej na jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać logo, którego wygląd oraz zasady używania określi Zarząd.
§ 32
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych
przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada. Zasady oraz tryb
przyznawania tych wyróżnień określa Rada na wniosek Zarządu.
§ 33
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
FUNDATOR:
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