STATUT
Fundacji alter eko
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja alter eko, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Magdalenę Krajewską,
Kamilę Musiatowicz i Agnieszkę Post, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym
w kancelarii notarialnej Jolanty Bujalskiej pod numerem repertorium 3859/2012.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21
poz. 97 z późniejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego statutu.
3. Fundacja jest bezwyznaniowa i apolityczna.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja ma osobowość prawną a jej siedzibą jest m. st. Warszawa.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§3
1. Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny (logo) i używa pieczęci.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, nagrody oraz wyróżnienia i przyznawać je osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub wspierającym działalność zbieżną
z celami Fundacji.
4. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.
5. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel
Fundacji.

II. Cel Fundacji
§4
1. Celem Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań edukacyjnych w zakresie:
rozwoju placówek oświatowych, zrównoważonego rozwoju, ekologii, dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego, przedsiębiorczości oraz kształtowania postaw obywatelskich
w społeczeństwie.
2. Cel swój Fundacja realizuje przez:
a) działalność na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych, turystyki,
rolnictwa ekologicznego, rozwoju obszarów wiejskich, poszanowania dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego;
b) wspieranie placówek oświatowych oraz pozyskiwanie funduszy na ich rozwój
i poprawę standardów;
c) inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów zgodnych z celem Fundacji;
d) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych zgodnych z celem Fundacji;
e) opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań, technologii
i produktów wzorowanych na naturze i dziedzictwie kulturowym;
f) promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność
społeczności lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
g) organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach,
szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach, targach, eventach i imprezach
związanych tematycznie z działalnością Fundacji;
h) pomoc i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
i) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;
j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
k) wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
l) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
m) działania na rzecz dzieci młodzieży (w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży);
n) międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami,
w tym integracji europejskiej;
o) prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym;
p) promowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym również
przedsiębiorczości oraz rozwój podmiotów sektora pozarządowego i spółdzielni;
r) promowanie i organizowanie wolontariatu.
s) wydawanie i upowszechnianie materiałów dydaktycznych w formie broszur,
opracowań, gier edukacyjnych, filmów edukacyjnych, spotów i innych wydawnictw
zgodnych z celami Fundacji;
t) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
u) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami,
przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicą
w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.
w) organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz działania w zakresie
public relations na rzecz prowadzonych przez Fundację projektów
3. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić w formach wymienionych
w ust.2 § 4 odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

III. Majątek Fundacji
§5
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie
1 000 zł (tysiąc złotych) określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 Statutu
wniesiony przez: Magdalenę Krajewską w wysokości 400 zł (czterysta złotych), Kamilę
Musiatowicz w wysokości 300 zł (trzysta złotych) i Agnieszkę Post w wysokości 300 zł
(trzysta złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.
2. Majątek fundacji stanowią również:
a) dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,
b) subwencje osób prawnych,
c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
d) odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
e) dochody ze zbiórek publicznych.
3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz
pokrycie niezbędnych kosztów jej działania.

4. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową.

IV. Władze Fundacji
§6
1. Władzami Fundacji są:
Rada Fundacji, zwana w dalszej części statutu Radą;
Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części statutu Zarządem;
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.
Członkom Rady przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków, w tym zwrot kosztów
podróży.
§7
Rada
1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym, opiniującym i doradczym Fundacji.
2. Rada składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: odwołania z funkcji członka Rady, pisemnej
rezygnacji z członkostwa, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub śmierci członka Rady.
5. Odwołanie członka Rady następuje decyzją pozostałych członków Rady.
6. Osoby będące członkami Rady nie mogą:
łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie,
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Do zakresu kompetencji Rady należy:
zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną
fundacją i likwidacji Fundacji,

powoływanie i odwoływanie członków Rady,
zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi,
8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy
członków Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że statut stanowi inaczej.
9. Uchwała Rady zatwierdzająca uchwały Zarządu, o których mowa w § 8 pkt 7 zapadają
większością 2/3 głosów aktualnego składu Rady.
10. Zgromadzenie Rady jest zwoływane nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd Fundacji.
§8
Zarząd
1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz i odpowiada za jej wyniki finansowe
i społeczne.
2. Członkami Zarządu są:
a. Prezes Zarządu
b. Wiceprezes Zarządu
powoływani przez Radę Fundacji na czas nieokreślony. Członków pierwszego składu
Zarządu powołują Fundatorzy.
3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
4. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników,
zarządzanie majątkiem Fundacji,
uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
sporządzanie sprawozdań z działalności i przedstawianie ich Radzie.,
przeprowadzanie likwidacji Fundacji.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie
głosowania pisemnego po uprzednim przedstawieniu projektu uchwały i wyrażeniu zgody
na głosowanie pisemne.
7. Uchwały Zarządu dotyczące: zmiany Statutu Fundacji, połączenia Fundacji z inną

fundacją lub likwidacji Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów. W uchwale
likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb
przeprowadzenia likwidacji.
8. Każdy z członków Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji.
9. W umowach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację
reprezentuje dwóch członków Rady działających łącznie.
10. Członkostwo w zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji lub śmierć
członka Zarządu.
11. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
złożenia rezygnacji,
przekroczenia 75 roku życia,
choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
§9
1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz
członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 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”.
2. Fundacja nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób na
rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich ani nie dokonuje od podmiotów, w których uczestniczą
powyższe osoby zakupu towarów i usług na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach innych niż rynkowe.

V. Postanowienia końcowe
§ 10
Rokiem podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszym rokiem podatkowym
będzie rok trwający od dnia uzyskania osobowości prawnej do 31 grudnia 2013 roku.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21
poz. 97 z późniejszymi zmianami).

Warszawa, 21.10.2013

