
STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY 
POMOCOWYCH 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

 § 1 

Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych zwane w dalszej części Statutu 

Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

§ 2 

Stowarzyszenie  jest  zrzeszeniem  dobrowolnym,  trwałym,  samorządowym  o  charakterze  nie 

zarobkowym. Swą działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich 

spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 3 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz jest 

miasto Toruń. 

 § 4 

1.         Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Polskie Stowarzyszenie 

Beneficjentów Funduszy Pomocowych, a pośrodku logo Stowarzyszenia i pieczęci podłużnej z 

nazwą i adresem Stowarzyszenia. 

2.         Logo Stowarzyszenia przedstawia kontur mapy Polski z biało – czerwonym tłem, na którym 

jest umieszczony symbol BF (Beneficjenci Finalni). 

§ 5 

1.       Stowarzyszenie może tworzyć, jako terenowe jednostki organizacyjne, oddziały terenowe. 

2.       Oddziały mogą uzyskiwać osobowość prawną w trybie i na warunkach określonych w 

niniejszym Statucie. 
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3.      Stowarzyszenie może przystępować do innych stowarzyszeń oraz organizacji krajowych i 

międzynarodowych o zbliżonych celach statutowych. 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

Celem Stowarzyszenia jest szerokie promowanie idei Wspólnoty Europejskiej oraz edukacja w 

zakresie Funduszy Pomocowych, a także prowadzenie partnerskiej współpracy beneficjentów pomocy 

niepodlegającej zwrotowi poprzez popularyzację zasad przekazywania tej pomocy i wymianę 

doświadczeń oraz wiedzy zdobytej przy realizacji projektów, której celem jest efektywna absorpcja 

Funduszy Pomocowych w Polsce i skuteczne wdrażanie projektów w ich ramach dla zrównoważonego 

rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologicznej. ` 

 § 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.       współpracę, integrowanie i wzajemne wspomaganie się Członków Stowarzyszenia (BK) w 

realizacji zadań w ramach wykorzystywanej pomocy, 

2.       wypracowanie optymalnych form współpracy z przedstawicielami parlamentu, resortów i 

jednostek określających sposoby korzystania z pomocy zewnętrznej, 

3.       rozwiązywanie problemów związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i realizacją projektów, 

4.       popularyzację w zakresie programów możliwych do realizacji w oparciu o fundusze spójności, 

strukturalne i inne, nie wymienione, fundusze pomocowe, 

5.       rozpowszechnianie informacji nt. strategii i priorytetów działań funduszy pomocowych, ich 

celów szczegółowych, wielkości środków z tych funduszy, warunków ich pozyskania, 

6.       rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z zewnętrznej pomocy przy 

wdrażaniu projektów oraz współfinansowaniu realizacji programów wśród członków 

Stowarzyszenia, 

7.       działania na rzecz wypracowania koncepcji utworzenia systemu instytucji finansujących, 

oferujących Beneficjentom korzystne warunki pokrycia wymaganego współfinansowania, 

8.       organizację spotkań i sympozjów, 
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9.       promocję komercyjnych instytucji finansujących, 

10.   współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach statutowych. 

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na 

warunkach określonych w Ustawie o Stowarzyszeniach. 

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczany na realizację celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Przedmiotem działalności gospodarczej jest: 

a)      doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

(PKD 74.14.A) 

b)      działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technicznego

(PKD 74.20.A)

 Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8 

1.       Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1)      zwyczajnych 

2)      wspierających 

3)      honorowych. 

2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel RP mający pełną zdolność do 

czynności prawnych, który spełni warunki: 

a)      wypełni deklarację członkowską, 

b)      otrzyma pozytywną opinię od dwóch członków Stowarzyszenia, 

c)      uiści składkę członkowską. 
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3. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub organizacja nie posiadająca  osobowości 

prawnej, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia określoną składkę lub inną formę pomocy. 

4.       Decyzję o przyjęciu Członka podejmuje Zarząd w trybie określonym w regulaminie pracy 

Zarządu. 

§ 9 

Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków mianuje honorowych Członków Stowarzyszenia w 

trybie określonym w regulaminie pracy Zebrania Członków. 

§ 10 

Członek Stowarzyszenia ma prawo: 

1)      czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, 

2)      udziału w działalności programowo-organizacyjnej dla realizacji celów statutowych opisanych 

w § 7. 

 § 11 

Członkowie Stowarzyszenia wymienieni w § 8, ust 1, pkt 1 i 2 zobowiązani są do: 

1)      przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2)      aktywnego udziału w realizacji celów statutowych, 

3)      regularnego płacenia składek członkowskich i innych zadeklarowanych świadczeń. 

 § 12 

Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w § 10 pkt.2. 

 § 13 

1. Członkostwo ustaje na skutek: 

a)      dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 
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b)      wykreślenia z ewidencji członków wskutek zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 

roku, licząc od końca roku, za który zapłacono składkę, 

c)      skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw 

publicznych, 

d)      wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego w trybie określonym w 

regulaminie pracy Sądu Koleżeńskiego. 

2.       Decyzję o wykreśleniu z ewidencji członków podejmuje Zarząd w trybie określonym w 

regulaminie pracy Zarządu. 

3. Od decyzji podjętych w trybie § 13, ust. 1 pkt d) i ust. 2 przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. 

 § 14 

1.       Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 

a)      dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 

b)      wykreślenia z ewidencji członków w związku z utratą osobowości prawnej przez osobę prawną 

lub likwidacji organizacji nie posiadającej osobowości prawnej, 

c)      wykreślenia z ewidencji członków z powodu zaprzestania realizacji zadeklarowanego poparcia 

finansowego. 

2. Decyzję o wykreśleniu z ewidencji członków podejmuje Zarząd w trybie określonym w regulaminie 

pracy Zarządu. 

 Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 § 15 

1.       Władzami Stowarzyszenia są: 

a)      Walne Zebranie Członków, 

b)      Zarząd, 
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c)      Komisja Rewizyjna; 

d)      Sąd Koleżeński. 

2.       Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100, w miejsce Walnego Zebrania Członków 

zwołuje się Krajowe Walne Zebranie Członków. Wybiera się 1 delegata na 15 członków na czas 

kadencji. 

3.  Władze Stowarzyszenia działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie 

Członków. 

4.  Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat. Wybór członków władz, o których mowa w ust. 1 pkt b) 

– d) odbywa się w głosowaniu tajnym. 

5.  W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia, o których mowa j.w., 

uzupełnienie ich składu następuje w trybie wyborów uzupełniających. 

6.       Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że 

przepisy statusu stanowią inaczej. 

 § 16 

1.       Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

a) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, 

b) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie określonym w § 20. 

2.       Zwyczajne Sesje Walnego Zebrania Członków zwoływane są co najmniej raz na rok. 

 § 17 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1.       Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia; 

2.       Uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetu; 

3.       Zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych; 
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4.       Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań rocznych oraz sprawozdań związanych z 

zakończeniem kadencji z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz 

udzielanie absolutorium tym władzom; 

5.       Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego 

Stowarzyszenia; 

6.       Uchwalanie liczby osób pełniących obowiązki władz Stowarzyszenia; 

7.       Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, z tym że wybór pierwszego 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbędzie się podczas zebrania założycielskiego. 

8.       Zatwierdzanie w formie uchwały regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego; 

9.       Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich; 

10.   Zmiana Statutu Stowarzyszenia; 

11.   Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych; 

12.   Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 

13.   Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego. Decyzje podejmowane w trybie 

uchwały są ostateczne. 

§ 18 

Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§ 19 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a)      z głosem decydującym – członkowie Stowarzyszenia; 

b)      z głosem doradczym – upoważnieni przedstawiciele członków wspierających oraz 

zaproszeni goście. Głos doradczy nie ma charakteru ważnego w głosowaniu. 
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2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia się na 

piśmie co najmniej na 10 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania Członków. 

 § 20 

1.       Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 

na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. 

2.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 4 tygodni od 

daty zgłoszenia wniosku przez podmioty uprawnione opisane w ust.1 w trybie określonym w § 19 

ust. 2 i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 

 § 21 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1.       Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutowymi 

oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków. 

2.       Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

3.       Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. 

4.       Podejmowanie decyzji  w sprawie zaciągania zobowiązań. 

5.       Powoływanie sekcji, komisji, grup badawczych oraz nadzorowanie ich działalności. 

6.       Organizowanie Zebrań Zarządu, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

jeden raz na trzy miesiące. 

 § 22 

1.       Zarząd składa się z 3-5 osób. 

2         Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i jego zastępców. Do kompetencji Prezesa Zarządu 

należy kierowanie pracami Zarządu. 

3         Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

4         Uchwały na posiedzeniach podejmowane są zwykłą większością głosów. Gdy występuje 

równość głosów decyduje głos Prezesa. 
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§ 23 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1.       Dokonywanie co najmniej jeden raz w roku oraz na zakończenie kadencji kontroli całokształtu 

działalności finansowej Stowarzyszenia. 

2.       Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności za okres kontroli. 

3.       Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. 

4.       Zatrudnianie Członków Zarządu. 

5.       Udział członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 § 24 

1.       Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób. 

2.       Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Do kompetencji 

Przewodniczącego należy kierowanie pracami Komisji. 

3.       Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał. 

4.       Uchwały na posiedzeniach podejmowane są większością głosów. Gdy występuje równość 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 25 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 

1.       Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłymi w obrębie Stowarzyszenia oraz 

rozpatrywanie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, 

regulaminu i uchwał Stowarzyszenia. 

2.       Orzekanie wobec członków następujących kar: nagany z ostrzeżeniem, zawieszenia w prawach 

członka na określony czas oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

3.       Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Rozpatrzenie odwołania następuje na najbliższym 
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Walnym Zebraniu Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania orzeczenie Sądu Koleżeńskiego 

nie jest prawomocne. 

4.       Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Do kompetencji Przewodniczącego 

Sądu Koleżeńskiego należy kierowanie pracami Sądu Koleżeńskiego. 

§ 26 

1.       Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób. 

2.       Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Do kompetencji Przewodniczącego 

Sądu Koleżeńskiego należy kierowanie pracami Sądu Koleżeńskiego. 

3.       Sąd Koleżeński podejmuje decyzje w formie uchwał. 

4.      Uchwały na posiedzeniach podejmowane są zwykłą większością głosów. Gdy występuje 

równość głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Rozdział V 

Oddziały Terenowe Stowarzyszenia 

 § 27 

1.       Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w miejscowości, w 

której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 20 członków. 

2.       Teren działalności oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Stowarzyszenia uwzględniając 

podział administracyjny kraju. 

 § 28 

1.       Oddziały mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków Oddziału. O podjętej uchwale Zarząd Oddziału powiadamia Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

2.       Warunkiem uzyskania przez Oddział osobowości prawnej jest: 

1)      Zrzeszenie przynajmniej 20 członków zwyczajnych. 

10



2)      Prowadzenie aktywnej działalności, od co najmniej 1 roku. 

3)      Samowystarczalność finansowa w realizacji celów statutowych. 

4)      Stwierdzenie  wyniku  kontroli  Komisji  Rewizyjnej,  iż  dotychczasowa  działalność 

merytoryczna, finansowa i organizacyjna Oddziału jest prawidłowa. 

5)      Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 29 

1.       Władzami Oddziału są: 

1)      Walne Zebranie Oddziału, 

2)      Zarząd Oddziału, 

3)      Komisja Rewizyjna Oddziału. 

Władze  Oddziałów Stowarzyszenia  działają  w oparciu  o  regulaminy  uchwalone  przez  Walne 

Zebranie Członków. 

2.       Kadencja  władz  Oddziału  trwa  pięć  lat  w  terminach  zgodnych  z  kadencjami  władz 

Stowarzyszenia. 

3.       Postanowienie § 15 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 30 

1.       Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Oddziału, które zwołuje Zarząd Oddziału. 

2.       Walne  Zebranie  Oddziału  może  być  zwyczajne  lub  nadzwyczajne,  zwoływane  w  trybie 

określonym w Statucie Stowarzyszenia analogicznie jak w § 16 ust.1. 

 § 31 

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy: 

1.       Uchwalenie  kierunków  działalności  merytorycznej  i  finansowej  Oddziału  zgodnie  z 

postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków. 
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2.       Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych oraz związanych z zakończeniem kadencji sprawozdań 

z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz udzielanie absolutorium tym 

władzom. 

3.       Uchwalanie liczby osób pełniących obowiązki władz Oddziału Stowarzyszenia. 

4.       Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

5.       Wybór delegatów na Krajowe Walne Zebranie Członków. 

6.       Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Oddziału. 

§ 32 

W Walnym Zebraniu Oddziału udział biorą: 

1.       Z głosem decydującym – członkowie Oddziału. 

2.       Z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone. 

 § 33 

1.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu 

Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

2.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 § 34 

Walne Zebranie Oddziału ma prawo podejmowania Uchwał na warunkach określonych w § 18. 

 Zarząd Oddziału 

 § 35 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

1.       Kierowanie  działalnością  Oddziału  zgodnie  z  postanowieniami  statutu  i  uchwałami  władz 

Stowarzyszenia; 
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2.       Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie. 

3.       Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych na zasadach określonych w § 13 i 14 Statutu; 

4.       Opracowywanie  preliminarzy  budżetowych  i  przedkładanie  ich  do  zatwierdzenia  Walnemu 

Zebraniu Członków; 

5.       Składanie okresowych sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności merytorycznej i 

finansowej; 

6.       Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych w zakresie działania innych władz. 

7.       Organizowanie  Posiedzeń Zarządu Oddziału,  które  odbywają  się  zgodnie  z  potrzebami,  nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

8.       Zarząd  Oddziału  wybiera  ze  swojego  grona  Przewodniczącego  i  jego  zastępców.  Do 

kompetencji Przewodniczącego Zarządu Oddziału należy kierowanie pracami Zarządu Oddziału. 

 Komisja Rewizyjna Oddziału 

§ 36 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1.       Kontrola całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

finansowej, co najmniej raz w roku. 

2.       Przedstawianie Zarządowi Oddziału wniosków wynikających z ustaleń kontroli. 

3.       Udział członków Komisji w posiedzeniu Zarządu Oddziału z głosem doradczym. 

4.       Komisja  Rewizyjna  Oddziału  wybiera  spośród  siebie  Przewodniczącego.  Do  kompetencji 

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału  należy  kierowanie  a  pracami  Komisji 

Rewizyjnej Oddziału. 
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 Rozdział VI 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 37 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i aktywa finansowe. 

 § 38 

Na fundusze składają się; 

1.       Wpisowe i składki członkowskie. 

2.       Dotacje, subwencje, darowizny i zapisy. 

3.       Wpływy z działalności statutowej. 

 § 39 

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków. 

 § 40 

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, łącznie z prawem zaciągania zobowiązań 

majątkowych za Stowarzyszenie, uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu  lub łącznie dwaj 

członkowie Zarządu.  

 Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 § 41 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 § 42 
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1.       Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 

głosów, w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 

głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

2.       W razie podjęci uchwały opisanej w ust.1 Walne Zebranie Członków powoła Komisję 

Likwidacyjną, której celem jest przeprowadzenie likwidacji. 

3.       Koszty likwidacji będą pokrywane z majątku likwidowanego Stowarzyszenia. 

4.       Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia pozostałego po 

pokryciu kosztów likwidacji Stowarzyszenia. 
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