STATUT
(tekst jednolity z dnia 21 marca 2014 r.)

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę fundacja ZARAZ WRACAM i zwana jest w dalszej części statutu
fundacją.
2. Fundację ustanowił Marcin Piwiński zwany dalej „fundatorem”.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. (Dz.U. Nr. 46 z 1991 r.
Poz.203 z późn. zm.) o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Niniejszego
Statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
1. Siedzibą fundacji jest Byczeń.

§4
1. Dla wykonywania swych celów Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i filie w kraju i za granicą.

§5
1. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister ochrony środowiska.

§6
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację, lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§1
1. Celem fundacji jest:
a) Promowanie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; popularyzowanie idei
recyklingu oraz wpływanie na podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie
postępowania ze Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE), a także z
samochodami wycofanymi z eksploatacji.
b) Powiększanie areałów leśnych naszej planety poprzez sadzenie drzew różnych gatunków na
jej powierzchni.
c) Ochrona areałów leśnych przed wycinką, dewastacją i innymi sytuacjami mającymi
destrukcyjny wpływ na drzewostan.
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d) Wspieranie inicjatyw mających na celu powiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie
energetycznym kraju.
e) Wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego oraz
upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu.

§2
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i finansowanie szeroko rozumianej wpływającej na rozwijanie świadomości
ekologicznej społeczeństwa,
b) promowanie właściwych zasad selektywnego zbierania odpadów,
c) promowanie legalnej kasacji pojazdów,
d) szkolenie i wspieranie merytoryczne oraz materialne środowisk odpowiedzialnych za
gospodarkę odpadami oraz środowisk opiniotwórczych,
e) prowadzenie edukacji i profilaktyki w zakresie szeroko rozumianej ekologii i recyklingu,
f) prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie ekologii i recyklingu,
g) współpracę ze szkołami w zakresie organizacji akcji i konkursów ekologicznych,
h) wspieranie, rozwój i promocję polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego oraz
upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
i) wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i
rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i
młodzieży oraz bazy rekreacyjno-sportowej,
j) udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym,
k) udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej,
l) prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w
zakresie sportu i rekreacji,
ł) promocja klubów i organizacji sportowych,
m) promocja młodych zawodników,
n) Zakup sadzonek drzew oraz gruntów i sadzenie na nich drzew,
o) Sadzenie drzew w miejscach wyznaczonych przez osoby fizyczne lub prawne a w
szczególności są to: aleje, pobocza dróg, place, parkingi itp.,
p) Rozpowszechnianie i propagowanie idei słuszności sadzenia jak i ochrony drzew,
r) Wspieranie wszelkimi możliwymi sposobami inwestycji z dziedziny odnawialnych źródeł
energii a szczególnie udostępnianie środków majątkowych oraz zaplecza intelektualnego,
s) Promocję odnawialnych źródeł energii i podnoszenie świadomości społecznej o korzyściach
płynących z korzystania z ekologicznej energii, oraz konieczności oszczędzania energii w
każdej postaci,
t) Współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie objętym celami fundacji,
u) Współpracę z osobami, instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.Przyznawanie nagród honorowych za
dokonania osobom fizycznym, prawnym, realizującym owocnie i wytrwale cele zbieżne z
celami Fundacji,
w) organizowanie zbiórek odpadów jako podmiotu nieprowadzącego działalność gospodarcza
w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§1
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał początkowy w kwocie pięciuset złotych.

§2
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. Darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów.
b. Dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych.
c. Zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.
d. Depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych

§3
1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach
krajowych lub zagranicznych, zgodnie z przepisami polskiego prawa

§4
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§5
1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

§6
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Zarząd w drodze uchwały może określić szczegółowy zakres i sposób prowadzenia przez
Fundację działalności gospodarczej, mając na uwadze właściwe przepisy prawa.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§1
1. Organem Fundacji jest Zarząd fundacji.

§2
1.
2.
3.
4.

Zarząd składa się z trzech lub więcej członków.
Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na trzy letnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członek Zarządu, którego kadencja dobiega końca, może zgłosić swoją kandydaturę na
kolejne trzy lata na posiedzeniu Zarządu. Zarząd w głosowaniu jawnym, podejmuje decyzję
w tej sprawie.
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§3
1.
2.
3.
4.

Na czele fundacji stoi Prezes Zarządu fundacji.
W razie nieobecności Prezesa jego funkcje pełni Wiceprezes zarządu.
Prezes kieruje pracami Zarządu fundacji i reprezentuje fundację na zewnątrz.
Prezes upoważniony jest do składania oświadczeń woli, oraz podpisów w imieniu fundacji i
na jej rzecz.
5. Prezes może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań fundacji.
6. Prezes ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej fundacji.
7. Po upływie trzyletniej kadencji Prezesa lub Wiceprezesa, Zarząd ze swojego grona wybiera
nowego Prezesa i Wiceprezesa.

§4
1. Członkowie Zarządu wybierani są w procesie rekrutacyjnym z kandydatur napływających
do siedziby fundacji w postaci pism lub poczty elektronicznej.
2. Zarząd w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję w sprawie danej kandydatury.

§5
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące.
2. Każdy z członków zarządu może zwołać posiedzenie z własnej inicjatywy.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, głos
decydujący ma Prezes Zarządu.
4. Głosowania są jawne, z wyjątkiem spraw związanych z odwołaniem członka zarządu.
5. Uchwały podpisuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§6
1. Do kompetencji każdego z członków Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie oraz odpowiedzialność za podległy dział fundacji,
b. sporządzanie bilansów, sprawozdań i planów podległego działu fundacji,
c. przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów,
d. reprezentowanie fundacji na zewnątrz,
e. realizowanie celów statutowych.

§7
1. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w skutek:
a. upływu kadencji,
b. śmierci członka Zarządu,
c. złożenia rezygnacji,
d. braku uczestnictwa w pracach Zarządu przez trzy kolejne posiedzenia w roku,
e. działania niezgodnego z celem i statutem fundacji,
f. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności.
2. Odwołanie o którym mowa w §7 pkt. d, e, f, następuje na wniosek jednego z członków
Zarządu i podlega głosowaniu tajnemu.
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§8
1. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu wyznacza Prezes Zarządu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§1
1. Zmian w statucie może dokonać Zarząd.
2. Zmiany statutu, mogą dotyczyć każdego punktu jaki on zawiera wraz z celami działalności.

§2
1. Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji fundacji w razie osiągnięcia celu dla którego
fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
fundacji.
2. Zarząd może powołać likwidatorów lub przeprowadzić likwidację samemu.
3. Jeżeli po likwidacji fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane
organizacjom pożytku publicznego wybranym przez Zarząd, działającym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów fundacji.

§3
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
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