STATUT ECR Polska

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
1. ECR Polska jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności
statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych
i zawodowych.
2. ECR Polska używa jednocześnie nazwy w języku angielskim ECR Poland.
3. ECR Polska jest związkiem pracodawców i działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi
zmianami).
4. ECR Polska zostaje zawiązany na czas nieokreślony.
§2
1. ECR Polska działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie
z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
2. Siedzibą ECR Polska jest Poznań.
§3
ECR Polska może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych. ECR Polska
prowadzi także działalność na forum międzynarodowym.

Rozdział II – Cele i zadania
§4
1. Celem ECR Polska jest ochrona praw i reprezentowanie interesów jego członków
wobec organów administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego
i innych jednostek.
2. Celem ECR Polska jest tworzenie warunków wymiany doświadczeń przez członków
prowadzących działalność w sektorze dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu
(zwanym dalej „FMCG”) w celu rozwiązywania problemów i zwiększenia
efektywności działania, a także wspieranie Członków we wdrażaniu rozwiązań
z zakresu zrównoważonego rozwoju.
§5
Do zadań ECR Polska należy w szczególności:
a. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy
i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,

b. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów członków,
kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej
interesów członków,
c. promowanie i przyczynianie się do rozwoju koncepcji Wydajnej Reakcji na Potrzeby
Konsumenta (Efektywnej Obsługi Konsumenta) – ECR (Efficient Consumer Response),
d. podejmowanie działań na rzecz usuwania barier w rozwoju i usprawnianiu łańcuchów
wartości sektora dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu,
e. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia wydajności łańcuchów wartości sektora
FMCG poprzez eliminowanie kosztów nie przynoszących wartości,
f. podejmowanie działań na rzecz rozwoju zrównoważonego podmiotów prowadzących
działalność w sektorze FMCG,
g. ochrona wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku dla wszystkich podmiotów
gospodarczych oraz poszanowanie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
konkurencji.
§6
Cele i zadania ECR Polska realizowane są w szczególności poprzez:
a. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz
opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów członków w zakresie stosunków
pracy i polityki gospodarczej,
b. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
w zakresie objętym niniejszym Statutem,
c. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców,
d. organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, warsztatów i spotkań członków, a także
innych form wymiany poglądów i doświadczeń, jak również uczestnictwo w spotkaniach
i konferencjach organizowanych przez inne podmioty w sprawach dotyczących sektora
FMCG,
e. prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym
członków, a w szczególności w zakresie logistyki, marketingu, sprzedaży, technologii
informacyjnych i ekologii,
f. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz członków,
innych pracodawców i organizacji pracodawców,
g. wydawanie organom urzędowym opinii w sprawach związanych z sektorem produkcji oraz
dystrybucji towarów FMCG, na prośbę organów zarządzających, członków lub zewnętrznych
podmiotów i organów urzędowych,

h. ochrona interesów swoich członków i zapewnienie im reprezentacji w kontaktach
z wszelkimi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, zarówno publicznymi, jak
i prywatnymi,
i. informowanie członków o projektach i inicjatywach związanych z sektorem produkcji oraz
dystrybucji towarów FMCG podejmowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak
i poza jej granicami,
j. gromadzenie funduszy i zarządzanie nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami w celu
realizacji celów i zadań ECR Polska.
§7
1. Dla realizacji celów statutowych ECR Polska może prowadzić działalność gospodarczą,
tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez ECR Polska służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków oraz inne osoby na
ich majątek odrębny.
3. Cele i zadania związane z sektorem FMCG mogą być wykonywane na rzecz członków za
ich dodatkową opłatą. Dotyczy to w szczególności organizacji szkoleń, sympozjów,
konferencji, warsztatów i spotkań członków, a także innych form wymiany poglądów
i doświadczeń.
4. ECR Polska prowadzi działalność gospodarczą obejmującą w szczególności:
a. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
b. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
c. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z),
d. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
e. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
f. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność
(PKD 63.11.Z),
g. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
h. pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowaną
(PKD 63.99.Z),
i. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
j. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z),

k. pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowaną (PKD 82.99.Z),
l. pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 96.09.Z),
m. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

Rozdział III – Członkostwo
§8
1. Do ECR Polska mogą należeć pracodawcy będący osobami fizycznymi lub prawnymi, jak
również podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
2. Członek musi być pracodawcą, który działa w branży produkcji, sprzedaży detalicznej lub
hurtowej artykułów spożywczych i innych, stanowiących szybko zbywalne towary
konsumpcyjne, bądź świadczy usługi na rzecz tej branży.
3. ECR Polska musi posiadać co najmniej dziesięciu członków. O przyjęciu w poczet
członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy. Zarząd
podejmuje decyzję w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wpłynięcia wniosku. W razie odmowy
przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej w ciągu 14 (czternastu)
dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.
§9
1. Członkom ECR Polska przysługują następujące prawa:
a. uczestniczenie w pracach ECR Polska i jego organów.
b. korzystanie ze wsparcia ECR Polska we wszystkich sprawach objętych niniejszym
Statutem.
c. dostęp do wszelkich informacji dotyczących ECR Polska,
d. uczestnictwo w szkoleniach, sympozjach, konferencjach, warsztatach i spotkaniach
członków, a także w innych formach wymiany poglądów i doświadczeń,
e. przedstawianie Zarządowi propozycji, które członkowie ECR Polska uważają za leżące w
sferze zainteresowań ECR Polska.
§ 10
Członkowie ECR Polska mają następujące obowiązki:
a. udział w pracach ECR Polska,
b. przestrzeganie Statutu ECR Polska oraz decyzji podjętych przez odpowiednie władze,

c. terminowe uiszczanie składek,
d. aktywna współpraca z ECR Polska i udzielanie organom ECR Polska informacji
niezbędnych dla jego działalności,
e. udzielanie pomocy ECR Polska w wykonywaniu zadań statutowych,
f. przyczynianie się za pomocą wszelkich możliwych środków do utrwalenia dobrego imienia
i wizerunku ECR Polska oraz wspieranie ECR Polska w skutecznym świadczeniu jego usług,
g. obecność na Walnych Zgromadzeniach i innych spotkaniach, o uczestnictwo w których
członek został poproszony,
h. sumienne pełnienie obowiązków we władzach ECR Polska,
i. umożliwianie sporządzania statystyk, raportów i analiz, które leżą w sferze zainteresowań
ECR Polska.
§ 11
1. Członkostwo w ECR Polska ustaje w razie:
a. wystąpienia z ECR Polska,
b. rozwiązania ECR Polska,
c. śmierci albo likwidacji członka,
d. wykluczenia z ECR Polska przez Zarząd na skutek działalności członka na szkodę ECR
Polska lub naruszania przez członka niniejszego Statutu, w tym w szczególności uchylania się
od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku.
2. Deklarację wystąpienia z ECR Polska składa się najpóźniej na trzy miesiące przed
upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 września, w formie pisemnej ze skutkiem na
koniec roku, w którym złożono deklarację wystąpienia.
3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu. Od uchwały Zarządu w sprawie
wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. Odwołanie do Rady Nadzorczej
wnosi się w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania uchwały o wykluczeniu. W okresie
do rozpatrzenia odwołania członek ma pełne prawa i obowiązki członkowskie.
4. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku ECR
Polska.
Rozdział IV – Organy (Władze) ECR Polska
§ 12
Władzami ECR Polska są:

a. Walne Zgromadzenie,
b. Rada Nadzorcza,
c. Zarząd.
§ 13
1. Uchwały wszystkich władz ECR Polska zapadają zwykłą większością głosów bez względu
na liczbę obecnych, jeżeli inne postanowienia Statutu lub przepisy nie stanowią inaczej. Przez
zwykłą większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” podjęciem uchwały niż
„przeciw” podjęciu uchwały.
2. Uchwały wszystkich władz ECR Polska zapadają jawnie.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem ECR Polska.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej raz na 3 (trzy) lata, powiadamiając o
jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, pocztą
kurierską, drogą elektroniczną na podany pisemnie przez członka adres, faksem na podany
pisemnie przez członka numer faksu lub osobiście, co najmniej 14 (czternaście) dni przed
terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie ECR Polska. Każdemu członkowi
przysługuje jeden głos. Członkowie ECR Polska (osoby prawne i jednostki nie posiadające
osobowości prawnej) są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez swoje odpowiednie
władze statutowe lub pełnomocników.
4. Dopuszczalne jest również podejmowanie przez Walne Zgromadzenie uchwał w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
(za pośrednictwem telefonu bądź poczty elektronicznej), pod warunkiem powiadomienia
wszystkich członków Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie:
a. w sytuacjach określonych w niniejszym Statucie oraz z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Rady Nadzorczej w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od daty otrzymania
wniosku,
c. na pisemny wniosek 1/3 (jednej trzeciej) członków w terminie do 2 (dwóch) miesięcy
od daty otrzymania wniosku.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. odwoływanie, zawieszanie oraz powoływanie członków Rady Nadzorczej spośród
kandydatów rekomendowanych przez członków,

b. uchwalanie zmian do Statutu,
c. rozwiązanie ECR Polska i podjęcie uchwały ustalającej przeznaczenie majątku ECR
Polska,
d. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
e. podejmowanie decyzji w innych sprawach wynikających z niniejszego Statutu lub
przepisów prawa.
§ 15
1. Rada Nadzorcza, zwana również Supervisory Board, jest organem kontroli wewnętrznej
oraz organem decyzyjnym w sprawach, o jakich mowa w niniejszym Statucie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie. Członkowie Rady wybierani są spośród osób rekomendowanych przez
członków ECR Polska.
3. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. W przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej w czasie
trwania kadencji lub w sytuacji nieobsadzenia pełnego składu Rady Nadzorczej w drodze
wyboru, Rada Nadzorcza uprawniona jest dokooptować do swojego składu nowych
członków. Rada Nadzorcza może dokooptować nowych członków zwykłą większością
głosów.
4(1). Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w pkt.
4 zostaje przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może
uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja jest wspólna dla wszystkich
członków Rady Nadzorczej.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a. odwoływanie, zawieszanie oraz powoływanie członków Zarządu,
b. kontrola bieżącej działalności ECR Polska,
c. kontrola stanu majątku ECR Polska oraz wyników działalności gospodarczej, jeśli taka jest
prowadzona,
d. zatwierdzanie programów działalności ECR Polska przygotowywanych przez Zarząd,
e. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykluczenia członków oraz
odmowy przyjęcia w poczet członków, przy czym uchwała Rady Nadzorczej jest ostateczna
i niezaskarżalna do jakiegokolwiek sądu,
g. prawo delegowania jednego ze swoich członków do uczestnictwa – bez prawa głosu –
w pracach Zarządu,
h. uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu działania Rady Nadzorczej,
i. zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności ECR Polska oraz sprawozdania
finansowego za poprzedni rok kalendarzowy,
j. udzielania Zarządowi zgody na zawarcie umowy, na podstawie której na rzecz ECR Polska
prowadzone byłoby biuro zarządu ECR Polska,
k. udzielania Zarządowi zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość
250.000,00 zł,
l. opiniowanie Zarządowi wysokości składki członkowskiej,
m. reprezentowanie ECR Polska w umowach i sporach z członkami Zarządu,
n. wyrażanie zgody na przystąpienie ECR Polska do innych osób prawnych i organizacji
nieposiadających osobowości prawnej,
o. podejmowanie decyzji w innych sprawach wynikających z niniejszego Statutu lub
przepisów prawa.
7. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić w skład Zarządu, ani pozostawać
z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący, nie
rzadziej niż raz na rok, a także:
a. w sytuacjach określonych w niniejszym Statucie oraz z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Zarządu w terminie do 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania wniosku,
c. na pisemny wniosek 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady Nadzorczej w terminie
do 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania wniosku.
§ 16
1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków wybranych przez Radę Nadzorczą
spośród osób rekomendowanych przez członków ECR Polska. Pierwszy Zarząd Związku
powoływany jest przez Zgromadzenie Założycielskie.
2. W razie powołania Zarządu jednoosobowego w skład Zarządu wchodzi Dyrektor
Zarządzający. W razie powołania Zarządu dwuosobowego w skład Zarządu wchodzą:

Dyrektor Zarządzający i Sekretarz. W razie powołania Zarządu trzyosobowego w skład
Zarządu wchodzą: Dyrektor Zarządzający, Sekretarz i Skarbnik. W przypadku Zarządu
składającego się z czterech lub pięciu osób w jego skład wchodzą: Dyrektor Zarządzający,
Sekretarz i Skarbnik oraz odpowiednio także jeden lub dwóch członków Zarządu.
3. Zarząd wieloosobowy podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona
Dyrektora Zarządzającego i Sekretarza, a Zarząd trzy i więcej osobowy dodatkowo także
Skarbnika.
4. W przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu, Dyrektor Zarządzający
albo Sekretarz (a w ich braku każdy członek Zarządu) zobowiązany jest wnosić o zwołanie
posiedzenia Rady Nadzorczej celem wyboru nowego członka w terminie 7 (siedmiu) dni od
uzyskania informacji o śmierci, rezygnacji albo odwołaniu.
5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a. przygotowywanie oraz zatwierdzenie planu finansowego (budżetu) na każdy rok
kalendarzowy,
b. opracowywanie sprawozdań, o jakich mowa w niniejszym Statucie oraz planów
działalności ECR Polska,
c. reprezentowanie ECR Polska i działanie w jego imieniu,
d. zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu ECR Polska o wartości nie przekraczającej
250.000,00 zł, a po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej zaciąganie zobowiązań majątkowych
w imieniu ECR Polska o wartości przekraczającej 250.000,00 zł,
e. podejmowanie decyzji o wysokości składki członkowskiej,
f. kierowanie bieżącą działalnością ECR Polska,
g. administrowanie majątkiem ECR Polska,
h. podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej po konsultacji z Radą
Nadzorczą,
i. tworzenie grup roboczych z innymi pozarządowymi stowarzyszeniami i organizacjami,
zajmujących się określonymi problemami mającymi związek z celami ECR Polska,
j. proponowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą utworzenia sekcji
ECR Polska grupujących członków o wspólnych lub specyficznych zainteresowaniach,
k. podejmowanie decyzji w innych sprawach wynikających z niniejszego Statutu lub
przepisów prawa.

7. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Rady Nadzorczej, ani pozostawać
z członkami Rady Nadzorczej w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Dyrektor Zarządzający. Dyrektor Zarządzający zwołuje
posiedzenie nie rzadziej niż raz na miesiąc a także:
a. w sytuacjach określonych w niniejszym Statucie oraz z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Rady Nadzorczej w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wniosku,
c. na pisemny wniosek 1/3 (jednej trzeciej) członków Zarządu w terminie do 7 (siedmiu) dni
od daty otrzymania wniosku.
9. W razie powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu
ECR Polska i reprezentowania ECR Polska uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu. W razie
powołania Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu ECR Polska
i reprezentowania ECR Polska uprawniony jest Dyrektor Zarządzający.

Rozdział IV – Majątek ECR Polska
§ 17
1. Majątek ECR Polska stanowią środki finansowe, fundusze, nieruchomości, ruchomości
oraz inne elementy majątku nabyte w trakcie trwania działalności statutowej,
a w szczególności:
a. spadki, darowizny, zapisy, dotacje, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia
majątkowe poczynione na rzecz ECR Polska przez osoby fizyczne i prawne, z Polski i za
granicy,
b. odsetki bankowe,
c. wpływy z ofiarności publicznej,
d. składki członkowskie,
e. dochody z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej,
f. inne wpływy i dochody uzyskane zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Majątek ECR Polska służy jedynie i wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może
służyć do podziału między członków oraz inne osoby na ich majątek odrębny.
3. Majątek ECR Polska nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub
zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków ECR Polska, członków jego organów
lub pracowników ECR Polska, oraz innych osób, z którymi wyżej wspomniani pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej

do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie majątku ECR Polska na rzecz
członków ECR Polska, członków organów ECR Polska lub pracowników ECR Polska oraz na
rzecz ich osób bliskich.
4. Zarząd ECR Polska może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia
od osoby fizycznej lub prawnej bez podawania uzasadnienia swego stanowiska.

Rozdział V – Zmiany Statutu ECR Polska
§ 18
1. Zmiana Statutu ECR Polska wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą
większością głosów, w trybie jawnym. Przez zwykłą większość głosów rozumie się więcej
głosów oddanych „za” podjęciem uchwały niż „przeciw” podjęciu uchwały.
2. Zarząd zawiadamia niezwłocznie sąd o zmianie Statutu.

Rozdział VI – Rozwiązanie ECR Polska
§ 19
Uchwałę o rozwiązaniu ECR Polska i ustaleniu przeznaczenie majątku ECR Polska w razie
likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w trybie jawnym.
Przez zwykłą większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” podjęciem
uchwały niż „przeciw” podjęciu uchwały.

Rozdział VII – Przepisy końcowe
§ 20
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi
zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

