
Statut Fundacji Plastformers
Tekst jednolity z dnia 1.07.2020 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Fundacja o nazwie "Plastformers" (zwana dalej  "Fundacją")  została ustanowiona w dniu
8.08.2019  r.  aktem  notarialnym  w  Kancelarii  Notarialnej  Beaty  Karwackiej-Siarki  we
Wrocławiu, przy ul. Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.

2. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja może prowadzić działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. środowiska.

§ 2 Cele

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w tym
promocji przyjaznych środowisku zachowań konsumenckich takich jak zasada 4R (reduse, repair,
reuse,  recycle  tj.  redukuj,  naprawiaj,  używaj  wielokrotnie,  przetwarzaj)  oraz  projektowania
permakulturowego według jej zasad etycznych - troski o Ziemię oraz ludzi. Celem w szczególności
jest działalność na rzecz ogółu społeczności w sferze pożytku publicznego w zakresie:

1) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  
4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
5) działalności  wspomagającej  rozwój  techniki,  wynalazczości  i  innowacyjności  oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
6) działalności  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych

wykluczeniem społecznym;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy;
8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
9) działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§ 3 Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego

Fundacja  wykonuje  swoje  cele  poprzez  następujące  rodzaje  działalności  prowadzone  jako
nieodpłatna lub odpłatna działalność pożytku publicznego, w granicach określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w nawiasie kod PKD):
1) Produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z), wyłącznie organicznych takich jak kompost,
2) Produkcja pestycydów i pozostałych środków ochrony roślin  (20.20.Z), wyłącznie organicznych
takich jak herbata kompostowa,
3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
4) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
6)  Działalność związana z rekultywacją i  pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
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odpadami (39.00.Z),
7) Wydawanie książek (58.11.Z), gazet (58.13.Z), czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
8) Pozstała działalność wydawnicza (58.19.Z),
9) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
10) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
(59.12.Z),
11) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
12) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
13) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),
14) Działalność prawnicza (69.10.Z),
15) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
16)  Badania  naukowe  i  prace  rozwojowe  w  dziedzinie  pozostałych  nauk  przyrodniczych  i
technicznych (72.19.Z),
17)  Badania  naukowe  i  prace  rozwojowe  w  dziedzinie  nauk  społecznych  i  humanistycznych
(72.20.Z),
18) Działalność fotograficzna (74.20.Z),
19) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
20) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
21) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
22)  Działalność  związana  z  wystawianiem  przedstawień  artystycznych  (90.01.Z)  oraz  je
wspomagająca (90.02.Z),
23) Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),
24) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z).

§ 4 Działalność gospodarcza

1.  Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  jako dodatkową,  w rozmiarach  służących
realizacji jej celów.
2.  Fundacja  nie  może  prowadzić  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego  i  działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
3. Całkowity zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
4.  Decyzję  o  podjęciu,  zakończeniu  i  zakresie  działalności  gospodarczej  spośród  rodzajów
działalności określonych w ust. 5 podejmuje Zarząd w formie uchwały.
5. Rodzaje działalności gospodarczej, które może prowadzić Fundacja (w nawiasie kod PKD):
1) Pozyskiwanie drewna (02.20.Z), wyłącznie w zakresie produkcji zrębków,
2) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
3) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (28.21.Z),
4) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),
5)  Produkcja  pozostałych  maszyn  specjalnego  przeznaczenia,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana
(28.99.Z),
6) Produkcja mebli kuchennych (31.02.Z), biurowych i sklepowych (31.01.Z),
7) Produkcja pozostałych mebli (31.09.Z),
8) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
10) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),
11) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
12) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
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13) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),
14)  Sprzedaż  detaliczna  pieczywa,  ciast,  wyrobów  ciastkarskich  i  cukierniczych  prowadzona  w
wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z),
15)  Sprzedaż  detaliczna  elektrycznego  sprzętu  gospodarstwa  domowego  prowadzona  w
wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z),
16) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),
17) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
18) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
19) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla
zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),
20) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.77.Z),
21)  Sprzedaż  detaliczna  pozostałych  nowych  wyrobów  prowadzona  w  wyspecjalizowanych
sklepach (47.78.Z),
22)  Sprzedaż  detaliczna  artykułów  używanych  prowadzona  w  wyspecjalizowanych  sklepach
(47.79.Z),
23) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
24) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
25) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
26) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
27) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
28) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
30) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
31) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
32) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
33) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
34) Pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana
(74.90.Z),
35)  Wynajem  i  dzierżawa pozostałych  maszyn,  urządzeń  oraz  dóbr  materialnych,  gdzie  indziej
niesklasyfikowane (77.39.Z),
36) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
37) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
38) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
39) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (94.24.Z),
40) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),
41) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z).

§ 5 Organy Fundacji

1. Organem Fundacji jest Zarząd, który jest uprawniony do reprezentacji podmiotu.
2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
3. Członkiem Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 6 Zarząd

1. Zarząd składa się od jednej do pięciu osób.
2. Pierwszy skład Zarządu wybierają Fundatorzy.
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu.
4. Przy  zarządzie  jednoosobowym,  Fundację  reprezentuje  jedyny  Członek  Zarządu

samodzielnie. Przy zarządzie wieloosobowym, w sprawach majątkowych przekraczających
wartość 50.000 zł  wymagana jest reprezentacja wszystkich Członków Zarządu łącznie. W
pozostałych sprawach Fundację reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

5. Do kompetencji Zarządu należą:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, zgodnie z ust. 4
2) kierowanie bieżacą pracą Fundacji,
3) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wynagrodzenia osób wykonujących pracę na rzecz 

Fundacji,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz z działalności Fundacji,
5) zmiana  Statutu,  w  tym  utworzenie  albo  likwidacja  organu  nadzoru,  zgodnego  z

wymogami  art.  20  ust.  1  pkt  4  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i
wolontariacie,

6) podjęcie, zakończenie i zakres działalności gospodarczej,
7) powołanie lub odwołanie Członków Zarządu,
8) połączenie z inną fundacją lub zrzeszenie,
9) likwidacja Fundacji i wyznaczenie likwidatora, który podejmie decyzję o przeznaczeniu

pozostałego majątku. 
6. Uchwały  Zarządu  określone  w  ust.  5  pkt  4-9 przekraczają  zakres  zwykłego  zarządu  i

wymagają zgody wszystkich Członków Zarządu łącznie.
7. W przypadku śmierci Członka Zarządu w jego miejsce wchodzi osoba przez wskazana przez

Fundatorów. Po śmierci Fundatorów, w miejsce Członka Zarządu wchodzi osoba przez niego
wskazana  w oświadczeniu  z  podpisem  notarialnie  poświadczonym.  W  przypadku  braku
takiego oświadczenia, w miejsce Członka Zarządu wchodzi jeden z jego spadkobierców.

§ 7 Majątek

1. Majątek Fundacji mogą stanowić:
1) składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów,
2) ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe, w tym dochody uzyskiwane z 

nich,
3) dochody z działalności Fundacji, w tym z działalności gospodarczej,
4) dochody kapitałowe, w tym odsetki,
5) darowizny, z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na cel wskazany przez darczyńcę
6) subwencje, dotacje, spadki, zapisy, zbiórki publiczne

2. Nadwyżkę  przychodów  nad  kosztami  Fundacja  przeznacza  na  działalność  pożytku
publicznego na rzecz ogółu społeczności, określoną w § 2 Statutu.

3. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do

jej  członków,  członków organów lub  pracowników oraz  osób,  z  którymi  członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywania majątku 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,

3) wykorzystywania majątku 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,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5) dokonywania płatności w gotówce w kwocie przekraczającej równowartość 15.000 zł,
również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 8 Zatrudnianie pracowników

 1. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
 2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Fundacji tworzą Radę Pracowników.
 3. Członkostwo w Radzie Pracowników nabywane jest automatycznie z chwilą nawiązania 

stosunku pracy z Fundacją.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Pracowników nawet w przypadku 

nawiązania stosunku pracy z Fundacją.
 5. Członkostwo w Radzie Pracowników ustaje automatycznie z chwilą zakończenia stosunku 

pracy z Fundacją.
 6. Do kompetencji Rady Pracowników należą:

 a) opiniowanie projektów strategii oraz programów uchwalanych przez Zarząd,
 b) konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej Fundacji.
 c) wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie realizacji zadań 

statutowych Fundacji,
 d) tworzenie zespołów roboczych działających przy Radzie złożonych z pracowników 

Fundacji w celu wypracowywania i realizacji najlepszych rozwiązań systemowych w 
sferze działalności statutowej Fundacji,

 e) stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy Radą Pracowników a 
Zarządem,

 f) podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących 
współpracy Zarządem Fundacji w celu efektywnej realizacji działań statutowych.

 7. Spotkania Rady Pracowników odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w 
roku i są protokołowane.

 8. Opinie Rady Pracowników zapadają w formie uchwał zatwierdzonych w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Członkowie Rady mogą ustalić tajny tryb głosowań mocą 
stosownej uchwały.

 9. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez członków Rady Pracowników 
podlegają dyskusji na zebraniu Zarządu Fundacji. Zarząd jest obowiązany przedstawić 
pracownikom pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.

 10.Przedstawiciel Rady Pracowników posiada prawo głosu doradczego na posiedzeniach 
Zarządu Fundacji.
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 11.Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 9 jest wybierany bezwzględną większością głosów 
podczas spotkania Rady Pracowników, w którym bierze udział co najmniej połowa członków
Rady.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Fundacja podlega likwidacji na skutek jednomyślnej uchwały Zarządu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy o 

fundacjach oraz Kodeksu Cywilnego.

Bruno Zachariasiewicz – Prezes Zarządu
Yauheniya Chubarava – Członek Zarządu
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