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Statut 

„Fundacji  Społecznej edukacji ekologicznej 3E” 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja społecznej edukacji ekologicznej 3E” zwana 

dalej Fundacją, ustanowiona przez : GraŜynę ElŜbietę Michoń i Marlenę 

Rajch-Karkoszkę  zwanych dalej Fundatorami,  działa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203 z 

późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja moŜe uŜywać skróconej nazwy „3E” 

 

§ 2 

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa 

 

 

§ 3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

zrealizowania swoich celów Fundacja moŜe prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja moŜe tworzyć oddziały, zakłady, filie, a takŜe przystępować i tworzyć 

inne podmioty. 
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§ 4 

 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawować będzie Minister właściwy do spraw 

ochrony środowiska. 

 

§ 5 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób 

prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieŜna z celami Fundacji 

oraz sama moŜe korzystać z podobnej pomocy. 

 

§ 6 

           Fundacja uŜywa pieczęci okrągłej lub prostokątnej z nazwą Fundacji. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 7 

Celem Fundacji jest: 

1. Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami, w tym w szczególności z  odpadami w 

postaci zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, źródłami światła i 

wszelkiego rodzaju bateriami; 

2. Promocja  wiedzy uŜytkowników w zakresie moŜliwego wpływu substancji 

stosowanych w zuŜytym sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym na środowisko i 

zdrowie ludzi w przypadku nieodpowiedniego z nimi postępowania.  

       

3. Popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów i przekazywania ich uprawnionym 

do zbierania zuŜytego sprzętu podmiotom; 
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4. Wspieranie budowy lokalnych systemów selektywnej zbiórki odpadów 

zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz informowanie o 

metodach prowadzenia selektywnego zbierania tych odpadów; 

5. Informowanie społeczności lokalnych o dostępnych dla nich systemach 

zbierania dla wspomagania osiągania wysokiego poziomu zbierania zuŜytego 

sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; 

6. Promocja wiedzy i świadomości ekologicznej  w  zakresie przyczyniania się do  

ponownego uŜycia, odzysku, w tym recyklingu zuŜytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 

7. Wspieranie rozwoju  technologii w zakresie nowoczesnych technik odzysku  

i recyklingu zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jak największego 

ich uŜytkowego wykorzystania. 

      

       

                                                                   § 8 

 
Fundacja realizuje swoje  cele poprzez: 
 

1. Publiczne kampanie edukacyjne organizowane w zakresie realizacji celów 
Fundacji; 
 

2. Publiczne kampanie informacyjne prowadzone przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych, i plakatów; 

 
3. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń i innych akcji o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym; 
 

4. Inicjowanie, wspieranie oraz  organizowanie programów edukacyjnych, 
 

5. Organizowanie olimpiad i teleturniejów w zakresie realizacji celów fundacji; 
 

6. Współpracę z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska , Władzami 
Samorządowymi,  Organizacjami Odzysku oraz   innymi  instytucjami  i 
podmiotami gospodarczymi w zakresie  realizacji celów Fundacji. 

 
7. Prowadzenie badań własnych i zleconych  w zakresie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa; w tym szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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§ 9 

Fundacja moŜe inicjować i organizować akcje charytatywne mające na celu 

pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Fundacji,  jak równieŜ współpracować z 

osobami prawymi i fizycznymi, których cele są zbliŜone z celami Fundacji, a takŜe ze 

środowiskami ekologicznymi. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 10 

Majątek Fundacji stanowi fundusz załoŜycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące zł.) oraz 

środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte lub 

wytworzone  przez Fundację w toku jej działania. 

 

§ 11 

1/ Dochody Fundacji pochodzą z: 

a/  darowizn, spadków i zapisów; 

b/  subwencji osób fizycznych i prawnych; 

c/  kwot pozyskanych na podstawie umów z przedsiębiorcami , którzy w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. 

U. Nr 180, poz. 1495, z późniejszymi zmianami) – zwani są „Wprowadzającymi”; w 

zakresie wypełniania ich obowiązków – prowadzenia publicznych kampanii 

edukacyjnych, do których zostali zobowiązani zgodnie z  art. 23a  wyŜej wymienionej 

ustawy; (wprowadzonych ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o 

zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw). 
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d/ dotacji  i  kwot  wsparcia z  krajowych programów i funduszy celowych   oraz 

europejskich i światowych środków pomocowych przeznaczonych na realizację 

zadań zbieŜnych z celami działania Fundacji;   

      e/ dochodów z kapitałów pienięŜnych i instrumentów finansowych , 

f/ dochodów z działalności gospodarczej, którą prowadzi w rozmiarach słuŜących 

realizacji jej celów  oraz  praw majątkowych; 

     g/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. 

 

3. Dochody  Fundacji wykorzystywane są wyłącznie  na realizację statutowych celów 

Fundacji. 

4. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych moŜe prowadzić działalność 

zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 

zlecone i zamówienia publiczne). 

 

§ 12 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

 

§ 13 

Organem Fundacji są:  Zarząd oraz Rada Fundacji 
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§ 14 

1. Zarząd Fundacji składa się z  dwóch do  czterech osób, w tym Prezesa Zarządu,  i 

jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów. 

2.  W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy. 

3. Fundatorom słuŜy prawo odwołania Zarządu lub kaŜdego z jego członków w  
kaŜdym czasie. 

4. Zarząd Fundacji: 

a/  kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów,       

           wyniki społeczne oraz finansowo- gospodarcze, 

b/  reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

c/ tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, biura, zakłady, agencje i inne placówki 

Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot 

działania, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje, 

d/  sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

-    przyjmuje subwencje, darowizny i zapisy, 

-  powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w 

jednostkach organizacyjnych Fundacji, 

-   ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności 

statutowej; 

- podejmuje decyzje w zakresie nabywania i zbywania środków trwałych, w tym 

nieruchomości, akcji, obligacji lub udziałów w spółkach prawa handlowego 

 - decyduje w zakresie lokowania środków finansowych Fundacji, nabywania 

instrumentów finansowych, udzielania poŜyczek, gwarancji i poręczeń oraz 

zaciągania poŜyczek i innych zobowiązań w imieniu Fundacji. 

-   określa wewnętrzne zasady gospodarki finansowej i księgowej.  

 

§ 15 

Zarząd podejmuje uchwały większością głosów . 
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§ 16 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających 

łącznie. 

 

§ 17 

1/ Rada Fundacji  jest organem doradczym i opiniodawczym Fundacji. W skład Rady 

Fundacji wchodzi  od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez  

Fundatorów. 

2/ Rada  Fundacji  w szczególności: 

a/ przyjmuje  coroczne sprawozdania  Fundacji ze swojej działalności sporządzone 

zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach. ; 

b/ zatwierdza roczny plan ekonomiczno-finansowy Fundacji oraz Bilans i Rachunek 

wyników; 

c/ akceptuje, zaproponowane przez Zarząd Fundacji główne kierunki działalności 

Fundacji w postaci „Rocznego planu edukacji ekologicznej”. 

 

 

 

 

                                                                  Rozdział V 

Zmiana statutu 

 

§ 18 

Zmiana Statutu nie moŜe naruszać celów Fundacji. 
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§ 19 

1. Zmiany Statutu mogą dokonać Fundatorzy na posiedzeniu. 

2. Decyzje na posiedzeniach Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów 

obecnych. 

 

§ 20 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej 

uchwały. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję w tej mierze podejmują 

Fundatorzy. 

 

§ 22 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeŜeniem treści art. 5 ust. 

4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203 z 

późn. zm.) instytucjom, których działalność jest zbieŜna z celami Fundacji, 

wskazanym w tym celu przez Fundatorów. 


