
Statut Stowarzyszenia Fromborski Fundusz Stypendialny 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne  
 

§ 1. 
 

Fromborski Fundusz Stypendialny zwany dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.  
 

§ 2. 
 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeŜona. 
 

§ 3. 
 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba władz mie-
ści się we Fromborku. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 4. 
 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 
spraw moŜe zatrudniać pracowników. 
 

§ 5. 
 

Stowarzyszenie moŜe uŜywać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegó-
łowych. 
 

Rozdział II. Cele i sposoby działania  
 

§ 6. 
 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieŜy uczącej się. 
2. UmoŜliwienie darczyńcom ustanawiania indywidualnych, imiennych funduszy przeznaczonych 
na realizację określonych celów. 
3. Rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych. 
4. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie oświaty, kultury, dobroczynności, ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu. 
5. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach obję-
tych celami Stowarzyszenia. 
6. Prowadzenie działalności kulturalnej. 
 

§ 7. 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Prowadzenie Funduszu Lokalnego – kapitału Ŝelaznego. 
2. Rozdzielanie funduszy na cele dobroczynne w dziedzinie kultury, oświaty i wychowania, dobro-
czynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu. 
3. Współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie wspierania filan-
tropii. 
4. Podejmowanie działań słuŜących rozwojowi społeczności lokalnych oraz realizacji celów Stowa-
rzyszenia. 
5. Świadczenie usług dla donatorów w realizacji celów dobroczynnych. 
6. Świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu. 
7. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia. 
8. Współpracę z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne.  
9. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wy-
miany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych. 
 

§ 8. 
 

Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy realizacji celów 
Statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków. 
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Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki  
 

§ 9. 
 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
 

§ 10. 
 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających. 

 

§ 11. 
 

1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawiona praw publicznych. 
2. Członkiem wspierającym moŜe być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzysze-
nia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w 
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pi-
semnej deklaracji. 
 

§ 12. 
 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 
3) zaskarŜania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z 

listy członków, 
4) uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia, 
5) głosowania we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie.  

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 
3) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia, 
4) dbania o jego dobre imię.  

 

§ 13. 
 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa okre-
ślone w § 12 ust. 1 pkt 2, 4. 
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach 
Stowarzyszenia. 
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1–4. 
 

§ 14. 
 

Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez spełnienie poniŜszych warunków: 
a) złoŜenie deklaracji pisemnej,  
b) uiszczenie wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków. 
c) decyzję podjętą przez Zarząd na najbliŜszym posiedzeniu, ale nie później niŜ w terminie 30 

dni od daty złoŜenia deklaracji i uiszczenia wpisowego.  
 

§ 15. 
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek człon-
kowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, 
4) wykluczenia w drodze uchwały Walnego Zebrania w przypadku działalności sprzecznej ze statutem oraz 
uchwałami organów Stowarzyszenia, 
5) likwidacji Stowarzyszenia.  
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia. 
3. Osoba skreślona na podstawie § 15 ust. 1 pkt 3 ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 
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4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w 
ust. 3. 
 
 

Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia 
 

§ 16. 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna, 

 

§ 17. 
 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym, bezpośrednim bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego 
Zebrania Członków. 
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów, 
przy obecności, co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków. 
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 
obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego 
składu Komisja Rewizyjna moŜe podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 
 

§ 18. 
 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kaden-
cji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone 
stanowisko. 
 

Walne Zebranie Członków  
 

§ 19. 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający. 

 

§ 20. 
 

1. Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku. 
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje raz w roku, w terminie do 31 marca. 
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
5. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybierany w głosowaniu jawnym, bez-
względną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu spośród członków Stowarzyszenia, 
nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

1) Zarząd, 
2) Zarząd na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, 
3) Komisja Rewizyjna. 

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia pisemnie 
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością gło-
sów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 
 

§ 21. 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności naleŜy: 
1) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia, 
2) uchwalenie statutu i jego zmian, 
3) uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia, 
4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 
5) powoływanie komisji Stowarzyszenia, 
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
7) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 

 

Statut Stowarzyszenia Fromborski Fundusz Stypendialny  Strona 3  



8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
 

Zarząd  
 

§ 22. 
 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Ze-
brania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebra-
niem Członków.  
2. Zarząd składa się z 3 członków: 

1) Przewodniczący, 
2) Sekretarz, 
3) Skarbnik. 

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ raz na kwartał.  
 

§ 23. 
 

1. Do zakresu działania Zarządu naleŜy: 
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) ustalanie budŜetu Stowarzyszenia, 
3) sprawowanie zarządu nad Funduszem Lokalnym – kapitał Ŝelazny i majątkiem Stowarzysze-

nia, 
4) nadzór nad sposobem wykorzystania pozyskiwanych funduszy, 
5) egzekwowanie składek członkowskich, 
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonej przez Wal-

ne Zebranie Członków, 
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków, 
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 
11) kierowanie bieŜącą działalnością Stowarzyszenia, 
12) prowadzenie księgowości Stowarzyszenia, 
13) zawieranie umów z darczyńcami i innymi podmiotami. 

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli we wszystkich 
sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków 
Zarządu. 
3. Prowadzenie spraw w zakresie zwykłych czynności Stowarzyszenia naleŜy do Przewodniczące-
go Zarządu lub innego członka Zarządu. 
 

Komisja Rewizyjna  
 

§ 24. 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.  
 

§ 25. 
 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 
3) prawo Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 

nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a takŜe prawo Ŝądania 
zwołania posiedzenia Zarządu, 

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie usta-
lonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 
absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  
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§ 26. 
 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Człon-
ków. 
 

§ 27. 
 

W przypadkach określonych w § 25 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ter-
minie nie dłuŜszym niŜ 30 dni od daty zgłoszenia Ŝądania, a posiedzenie Zarządu nie później niŜ w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia Ŝądania. 
 

§ 27a. 
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokre-

wieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.  

 

Rozdział V. Majątek i fundusze 
 

§ 28. 
 

1. Stowarzyszenie prowadzi Fundusz Lokalny – kapitał Ŝelazny, który stanowi nienaruszalny mają-
tek, z którego jedynie dochody przeznaczone są na cele statutowe Funduszu. 
2. Fundusz Lokalny powiększany jest o otrzymane na ten cel subwencje, darowizny, spadki, zapi-
sy, dochody ze zbiórek publicznych i imprez. 
 

§ 29. 
 

1. Dochodami Stowarzyszenia mogą być: 
1) składki członkowskie, 
2) darowizny, zapisy i spadki, 
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody 

z majątku Stowarzyszenia, 
4) dochody ze zbiórek publicznych i imprez, 
5) dotacje budŜetowe i pozabudŜetowe, subwencje, darowizny, spadki, zapisy otrzymane z te-

renu Polski i zagranicy, 
6) dywidendy i zyski z akcji i udziałów, 
7) inne wpływy. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane co miesiąc. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

§ 30. 
 

Stowarzyszenie przeznacza majątek według woli darczyńcy na wskazane cele zgodne z celami 
Funduszu. W tym przypadku Stowarzyszenie moŜe zakładać odrębne fundusze celowe, których 
składniki majątkowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. 
 

§ 30a. 
 

Zabrania się, jako niezgodne z istotą działalności Stowarzyszenia:  
1) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, członków organów władzy lub pracowników oraz osób, z którymi pracow-
nicy pozostają w związku małŜeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.  

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów władzy 
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warun-
kach. 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów władzy lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, 
chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.  
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4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów władzy lub pracownicy lub ich osoby bli-
skie.  

 

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 31. 
 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co naj-
mniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statu-
cie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 póz. 104 z późniejszymi zmianami). 
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