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 STATUT FORUM DARCZYŃCÓW W POLSCE 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1.  

1. Związek stowarzyszeń pod nazwą “Forum Darczyńców w Polsce” (zwany dalej “Forum 

Darczyńców”) jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem, mającym na celu 

wspieranie dobroczynności i działalności społecznej.  

2. Nazwa “Forum Darczyńców w Polsce” odróżnia związek stowarzyszeń działający na 

podstawie niniejszego Statutu od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji. Organy 

Forum Darczyńców zobowiązane są do ochrony prawnej nazwy “Forum Darczyńców w 

Polsce” wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi.  

 

§ 2.  

1. Forum Darczyńców działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz 

niniejszego Statutu.  

2. Siedzibą Forum Darczyńców jest Warszawa.  

3. Forum Darczyńców prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego, w zakresie 

określonym w Statucie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie uzasadnionym 

potrzebą realizacji swoich celów, Forum Darczyńców może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Forum Darczyńców może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, 

działających na rzecz rozwoju dobroczynności i inicjatyw społecznych.  

5. Forum Darczyńców nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom do 

urzędów publicznych, ani nie może być wykorzystywane do popierania jakiegokolwiek 

kandydata na jakiekolwiek stanowisko polityczne.  

 

CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI  

§ 3.  

1. Celem Forum Darczyńców jest rozwój dobroczynności, upowszechnianie dobrych praktyk 

i doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania i dysponowania środkami 

przeznaczonymi na działania społecznie użyteczne, tworzenie przyjaznych i przejrzystych 

warunków rozwoju organizacji wspierających inne podmioty i budowanie ich społecznej 

wiarygodności oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie 

materialnego i niematerialnego wspierania działań społecznie użytecznych.  

2. Forum Darczyńców realizuje swoje cele przez:  

2.1. działanie na rzecz doskonalenia procesów przyznawania dotacji, grantów, darowizn, 

stypendiów i nagród oraz udzielania innych form wsparcia; 



 

Statut Forum Darczyńców w Polsce z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków, 

28 listopada 2013 

 

strona: 2 z 10 

   

2.2. promocję skutecznych i wiarygodnych sposobów wykorzystywania przez 

beneficjentów dotacji, grantów, darowizn, stypendiów i nagród oraz innych form 

wsparcia;  

2.3 promocja przejrzystego i efektywnego pozyskiwania środków na działania społecznie 

użyteczne i ich dystrybuowania;   

2.4. rzecznictwo w zakresie rozwiązań prawnych regulujących działalność dobroczynną w 

Polsce oraz informowanie opinii publicznej o istotnych zmianach tych regulacji;  

2.5. współpracę z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania oraz 

darczyńcami z kraju i z zagranicy;  

2.6. ułatwianie wymiany informacji pomiędzy członkami Forum Darczyńców;  

2.7. zbieranie i publikowanie materiałów o tematyce ważnej dla działalności Forum 

Darczyńców;  

2.8. organizowanie szkoleń i konferencji tematycznych; 

2.9. prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej; 

2.10. przyznawanie nagród i wyróżnień oraz nadawanie tytułów osobom prawnym i 

fizycznym, przyczyniającym się do realizacji celów Forum Darczyńców.  

3. Działania określone w ppkt. 2.1-2.10 Forum Darczyńców prowadzi w formie nieodpłatnej, 

statutowej działalności pożytku publicznego, zaś w zakresie działań określonych w 

ppkt. 2.1-2.3 i 2.7-2.9 może prowadzić w formie odpłatnej, statutowej działalności 

pożytku publicznego. 

 

CZŁONKOSTWO  

§ 4.  

1. Forum Darczyńców zrzesza członków zwykłych i członków wspierających łącznie 

zwanych “członkami”.  

2. Członkami Forum Darczyńców mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne, które 

akceptują cele oraz standardy działania Forum Darczyńców załączone do niniejszego 

Statutu.  

3. Członkami-założycielami Forum Darczyńców są: Stowarzyszenie Akademia Rozwoju 

Filantropii w Polsce, Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Fundusz 

Lokalny Masywu Śnieżnika, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja im. 

Stefana Batorego, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska, Fundacja Wspomagania Wsi, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. 

Członkowie-założyciele z chwilą wpisania Forum Darczyńców do rejestru stowarzyszeń 

Krajowego Rejestru Sądowego zyskują status członków zwykłych lub wspierających 

zgodnie z właściwym dla organizacji statusem.  

 

§ 5.  

1. Członkami zwykłymi mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne działające nie dla 

zysku, jeżeli spełniają następujące warunki:  

1.1. udzielają co najmniej od 3 lat, dotacji, grantów, darowizn, stypendiów, nagród lub 

innych form wsparcia nie mniej niż dziesięciu podmiotom rocznie;  
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1.2. przeznaczają rocznie na wsparcie - w przypadku osób prawnych działających w 

formie fundacji lub stowarzyszenia – środki w wysokości przynajmniej 300.000 PLN 

i 20% budżetu działalności programowej a w przypadku osób prawnych działających 

na zasadach funduszy lokalnych środki w wysokości przynajmniej 100.000 PLN;  

1.3. poddają się audytowi zewnętrznemu;  

1.4. podpiszą i złożą deklarację członkowską oraz zobowiążą się do przestrzegania Statutu 

i przyjętych przez Forum Darczyńców standardów działania stanowiących załącznik 

do niniejszego statutu; 

1.5. nie uczestniczą w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów 

publicznych ani nie wspierają działalności żadnej partii politycznej.  

2. Członkami wspierającymi Forum Darczyńców mogą stać się krajowe i zagraniczne 

organizacje i instytucje, które prowadzą działalność grantodawczą, pożyczkową lub 

poręczeniową w dowolnej formule i są zainteresowane udziałem w pracy Forum 

Darczyńców oraz wspieraniem jego działalności. Dla uzyskania członkostwa 

wspierającego konieczne jest spełnienie warunków zawartych w ppkt. 1.4 i 1.5. 

 

§ 6.  

1. Kandydata na członka zwykłego lub wspierającego przedstawia Zarządowi Forum 

Darczyńców przynajmniej dwóch członków zwykłych.  

2. Zarząd Forum Darczyńców poddaje kandydaturę pod głosowanie Walnemu Zebraniu 

Członków.  

3. Przyjęcie nowego członka następuje od dnia wskazanego w uchwale podjętej przez Walne 

Zebranie Członków o wyrażeniu zgody na przyjęcie go w poczet członków Forum 

Darczyńców i po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.  

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków, zawierająca zgodę na przyjęcie nowego członka 

zwykłego, określa także wysokość składki, jaką nowy członek zwykły zobowiązany 

będzie uiszczać.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW  

§ 7.  

1. Członkowie zwykli Forum Darczyńców mają prawo:  

1.1. korzystania z rekomendacji i opieki Forum Darczyńców w swoich działaniach na 

rzecz dobra publicznego;  

1.2. korzystania z publikacji, opracowań i informacji sporządzanych lub gromadzonych 

przez Forum Darczyńców;  

1.3. uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach tematycznych organizowanych przez 

Forum Darczyńców.  

2. Członkowie zwykli Forum Darczyńców obowiązani są do uczestniczenia w Walnych 

Zebraniach Członków oraz uiszczania składki członkowskiej. Członkowie zwykli 

uczestniczą w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu oraz mogą składać na ręce 

Zarządu wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Forum Darczyńców lub 

związanych z działalnością Forum Darczyńców.  
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§ 8. 

1. Członkowie wspierający Forum Darczyńców mają prawo:  

1.1. korzystania z rekomendacji i opieki Forum Darczyńców w swoich działaniach na 

rzecz dobroczynności oraz dobra publicznego;  

1.2. korzystania z publikacji, opracowań i informacji sporządzanych lub gromadzonych 

przez Forum Darczyńców;  

1.3. uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach tematycznych organizowanych przez 

Forum Darczyńców.  

2. Członkowie wspierający wypełniają zobowiązania w zakresie zadeklarowanej pomocy 

finansowej lub rzeczowej dla Forum Darczyńców, w tym uiszczenia składki 

członkowskiej, przyczyniając się do realizacji jego celów.  

3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków bez 

prawa głosu.  

 

§ 9.  

1. Wszyscy członkowie zrzeszeni w Forum Darczyńców mogą posługiwać się nazwą 

“Członek Forum Darczyńców w Polsce” oraz mają prawo używać znaku graficznego 

Forum Darczyńców.  

2. Wszyscy członkowie Forum Darczyńców obowiązani są czynnie wspierać realizację celów 

Forum Darczyńców oraz przestrzegać postanowień Statutu, obowiązujących 

regulaminów, a także standardów działania Forum Darczyńców stanowiących załącznik 

do niniejszego Statutu.  

 

§ 10.  

1. Członkostwo w Forum Darczyńców wygasa wskutek:  

1.1. złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu Forum Darczyńców;  

1.2. skreślenia z listy członków uchwałą Walnego Zebrania Członków;  

1.3. likwidacji podmiotu będącego członkiem Forum Darczyńców.  

2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Walne Zebranie Członków podejmuje na wniosek 

Zarządu Forum Darczyńców lub przynajmniej 3 członków zwykłych, w przypadku:  

2.1. naruszenia postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków lub standardów 

działania Forum Darczyńców stanowiących załącznik do niniejszego Statutu;  

2.2. działania na szkodę Forum Darczyńców;  

2.3. niezapłacenia składki członkowskiej za przynajmniej 1 okres płatności;  

2.4. w przypadku członków zwykłych: nieuczestniczenia w co najmniej dwóch Walnych 

Zebraniach Członków.  

 

ORGANY FORUM  

§ 11.  

1. Organami Forum Darczyńców są: Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja 

Rewizyjna.  
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§ 12.  

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Forum Darczyńców. W 

posiedzeniach (zwanych dalej również zebraniami) Walnego Zebrania Członków 

uczestniczą z prawem głosu członkowie zwykli oraz bez prawa głosu członkowie 

wspierający. 

2. Walne Zebranie Członków może odbywać zebrania zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się na posiedzeniu raz w roku do dnia 30 

czerwca w miejscu wskazanym przez Zarząd Forum Darczyńców w zaproszeniu, 

zawierającym ponadto planowany porządek obrad Zebrania oraz projekty uchwał 

przynajmniej w sprawach wymienionych w punkcie 6 poniżej, wysłanym do Członków co 

najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej 

lub co najmniej 3 członków zwykłych w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku albo z 

własnej inicjatywy. Jeżeli w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku Zarządowi, Zebranie 

nie zostanie zwołane, wówczas prawo zwołania Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej 

lub członkom, którzy zgłosili wniosek.  

5. Zaproszenia na Walne Zebranie Członków Zarząd wysyła na adresy siedziby Członków lub 

adresy email, wskazane pisemnie w deklaracji członkowskiej lub w piśmie, skierowanym 

do Zarządu Forum Darczyńców, informującym o zmianie adresu. Do uzyskania quorum 

na Zebraniu wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków zwykłych. Z 

zastrzeżeniem poniższych uregulowań, uchwały podjęte na Zebraniu bez uzyskania 

wymaganego quorum są nieważne. Jeżeli w pierwszym terminie Zebranie nie dojdzie do 

skutku z powodu braku quorum, Zarząd wyznacza kolejny termin Zebrania z tym samym 

porządkiem obrad, o którym powiadamia wszystkich członków z co najmniej 

siedmiodniowym wyprzedzeniem. Do uzyskania quorum na Zebraniu zwołanym w tym 

trybie wymagana jest obecność przynajmniej 1/3 członków zwykłych.  

6. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane 

zwykłą większością głosów. Uchwały o przyjęciu nowego członka, skreśleniu z listy 

dotychczasowego członka, zmianie Statutu, zwolnieniu członka wspierającego z 

obowiązku opłacania składki oraz o rozwiązaniu Forum zapadają większością 2/3 głosów. 

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli 

wszyscy członkowie zwykli zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W trybie 

pisemnym nie wolno podejmować uchwał w sprawach określonych w ppkt. 8.1-8.8. 

7. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Forum 

Darczyńców oraz w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez choćby jednego z 

spośród członków zwykłych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.  

8. Poza sprawami wymienionymi w punkcie 6, do kompetencji Zebrania należą wszystkie 

sprawy, w których Statut nie określa właściwości innych organów Forum Darczyńców, w 

tym w szczególności:  

8.1. zmiana Statutu Forum Darczyńców;  

8.2. uchwalanie programu działania Forum Darczyńców na następny rok kalendarzowy;  

8.3. uchwalanie budżetu Forum Darczyńców na następny rok kalendarzowy;  

8.4. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Forum Darczyńców za rok ubiegły;  

8.5. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Forum Darczyńców oraz wyznaczeniu likwidatorów;  
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8.6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie 

zasad wypłat na rzecz członków tych organów oraz pracowników Forum 

Darczyńców;  

8.7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;  

8.8. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz 

absolutorium Komisji Rewizyjnej;  

8.9. rozpatrywanie wniosków w innych sprawach, zgłoszonych przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną lub co najmniej 2 członków zwykłych.  

9. Członkowie głosują przez swoich pełnomocników lub osoby upoważnione do działania w 

imieniu członków zgodnie z zasadami reprezentacji. Pełnomocnictwo winno być pod 

rygorem nieważności udzielone na piśmie i załączone do Protokołu zebrania lub uchwały 

podejmowanej w trybie pisemnym, chyba że pełnomocnikiem jest osoba podana w tej roli 

w deklaracji członkowskiej.  

10. Walne Zebranie Członków wybiera spośród osób uczestniczących w Zebraniu 

Przewodniczącego Zebrania.  

11. Uchwały są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego. W 

Protokole Przewodniczący Zebrania zarządza sporządzenie listy obecności na Zebraniu, 

stwierdza ważność Zebrania oraz zdolność Zebrania do podejmowania uchwał. Protokół 

zawiera również treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych, liczbę głosów za, 

przeciw oraz wstrzymujących się. Uchwały Zebrania są podpisywane przez 

Przewodniczącego Zebrania. Odpowiednie dokumenty oraz podpisana przez wszystkich 

Członków lista uczestników Zebrania dołączona jest do Protokołu.  

12. Pierwsze Walne Zebranie Członków zbiera się najpóźniej 30 dni od dnia rejestracji Forum 

Darczyńców w celu wyboru władz. Prawo zwołania pierwszego Walnego Zebrania 

Członków ma każdy z członków–założycieli Forum Darczyńców.  

 

§ 13.  

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Forum Darczyńców i składa się z 

trzech do pięciu osób.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie 

Członków.  

3. Prawo przedstawienia kandydata do Komisji Rewizyjnej przysługuje każdemu członkowi 

zwykłemu spośród osób upoważnionych do działania w imieniu członków zwykłych lub 

wspierających.  

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego spośród 

członków Komisji i ustala regulamin prac Komisji.  

5. Pierwsze w danej kadencji posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje się na wniosek 

jednego z członków Komisji. Kolejne posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje 

Przewodniczący Komisji co najmniej raz w roku w wybranym przez siebie terminie, lecz 

przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków, o którym mowa w par. 12 pkt 3. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać także każdy członek Komisji Rewizyjnej.  

6. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości 

głosów Przewodniczący ma głos decydujący. Komisja Rewizyjna może podejmować 
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uchwały w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie zwykli zostali powiadomieni o 

treści projektu uchwały. 

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

7.1. prowadzenie kontroli działalności Zarządu, badanie celowości i legalności wydatków 

oraz ich zgodności z budżetem;  

7.2. opiniowanie sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd;  

7.3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi;  

7.4. wnioskowanie o skreślenie z listy członków.  

8. Członkowie Zarządu nie mogą równocześnie sprawować funkcji członków Komisji 

Rewizyjnej.  

9. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, z tym, że członkowie Komisji Rewizyjnej 

sprawują swoje obowiązki do dnia powołania nowej Komisji Rewizyjnej. Członek 

Komisji Rewizyjnej może być wybrany na maksymalnie 3 kolejne kadencje. W 

przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji, członkowie Komisji 

Rewizyjnej wybierają nowego członka, którego kadencja kończy się wraz z momentem 

wybrania przez Walne Zebranie Członków nowej Komisji Rewizyjnej.  

 

§ 14. 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Forum Darczyńców i reprezentującym Forum 

Darczyńców.  

2. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczący.  

3. Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków.  

4. Prawo przedstawienia kandydata do Zarządu przysługuje każdemu członkowi zwykłemu 

spośród osób upoważnionych do działania w imieniu członków zwykłych lub 

wspierających.  

5. Zarząd działa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, pod nadzorem Komisji 

Rewizyjnej, w zakresie określonym w Statucie. Zarząd odpowiada za planowanie i 

prowadzenie działalności Forum Darczyńców zgodnie z założeniami programu działania 

przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków. Do kompetencji Zarządu należy:  

5.1. opracowywanie programu działalności Forum Darczyńców na następny rok 

kalendarzowy;  

5.2. przygotowywanie budżetu Forum Darczyńców na następny rok kalendarzowy;  

5.3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Forum 

Darczyńców oraz sprawozdania finansowego za rok poprzedni;  

5.4. koordynowanie prac członków Forum Darczyńców w związku z działalnością w 

Forum Darczyńców;  

5.5. zaciąganie zobowiązań oraz dokonywanie rozporządzeń o wartości nie 

przekraczającej wysokości rocznego budżetu Forum Darczyńców;  

5.6. do składania oświadczeń w imieniu Forum Darczyńców upoważnieni są dwaj 

członkowie Zarządu działający łącznie.  

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące, przy obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podjęte 



 

Statut Forum Darczyńców w Polsce z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków, 

28 listopada 2013 

 

strona: 8 z 10 

   

uchwały podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, z 

zaznaczeniem czy głosowali za czy przeciw uchwale.  

7. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. 

W przypadku równości głosów Przewodniczący ma głos decydujący. Zarząd może 

podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały.  

8. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, z tym, że członkowie Zarządu sprawują swoje obowiązki do 

dnia podjęcia uchwały o powołaniu nowego Zarządu Forum Darczyńców. Członek 

Zarządu może być powołany najdłużej na 3 kolejne kadencje. W przypadku rezygnacji, 

odwołania lub śmierci członka Zarządu, członkowie Zarządu wybierają nowego członka, 

którego kadencja kończy się wraz z momentem wybrania przez Walne Zebranie 

Członków nowego Zarządu Forum Darczyńców. W tym trybie można powołać nie więcej 

niż połowę składu Zarządu.  

9. Członek Zarządu Forum Darczyńców nie może zasiadać we władzach partii politycznej ani 

też piastować lub ubiegać się o pełnienie funkcji publicznych.  

10. W umowach oraz sporach między Forum Darczyńców a członkami Zarządu, Forum 

Darczyńców reprezentowane jest przez Komisję Rewizyjną lub pełnomocnika 

powołanego uchwałą Walnego Zebrania Członków.  

11. W przypadku konfliktu interesów Forum Darczyńców z interesami członka Zarządu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych oraz osób, z którymi członek Zarządu jest 

powiązany osobiście, członek Zarządu wstrzymuje się od udziału w rozstrzyganiu takich 

spraw i fakt ten jest zaznaczany w protokole posiedzenia Zarządu Forum Darczyńców.  

 

MAJĄTEK  

§ 15.  

1. Majątek Forum Darczyńców pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, 

spadków, zapisów, subwencji osób prawnych i fizycznych, dochodów z posiadanego 

kapitału, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.  

2. Forum Darczyńców nie prowadzi działalności gospodarczej.  

3. Działalność Związku Stowarzyszeń Forum Darczyńców nie jest nastawiona na zysk.  

 

§ 16.  

1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków w formie uchwały. 

2. Wysokość składki członka wspierającego wynosi minimum 2/3 składki członka zwykłego. 

Walne Zebranie Członków może w uzasadnionych przypadkach podjąć uchwałę o 

zwolnieniu członka wspierającego z obowiązku płacenia składki na stałe lub na czas 

określony.  

3. Składka członkowska jest płatna z góry do dnia 31 marca każdego roku, na konto bankowe 

Forum Darczyńców. 

4. Członek Forum Darczyńców przyjęty w trakcie roku kalendarzowego opłaca składkę 

członkowską w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków, o której 

mowa w § 6 ust. 4 Statutu.  

5. Składka członkowska jest bezzwrotna.  



 

Statut Forum Darczyńców w Polsce z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków, 

28 listopada 2013 

 

strona: 9 z 10 

   

 

§ 17.  

1. Zarząd zapewnia rzetelne prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi zasadami 

rachunkowości i sprawozdawczości.  

2. W terminie 90 dni od końca roku kalendarzowego, Zarząd sporządza sprawozdanie 

finansowe i przedstawia je Komisji Rewizyjnej, która w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od otrzymania sprawozdania może zgłosić Zarządowi uwagi do sprawozdania lub zażądać 

uzupełnienia sprawozdania.  

3. W terminie ustalonym przez Walne Zebranie Członków, Zarząd przedstawia Walnemu 

Zebraniu Członków do akceptacji sprawozdanie finansowe przygotowane w sposób 

przedstawiony powyżej wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.  

4. Każdy członek ma prawo na własny koszt i przez swoich przedstawicieli, w tym 

wewnętrznych i zewnętrznych rewidentów, w rozsądnym czasie badać, kopiować i 

kontrolować wszystkie księgi, dokumenty i konta Forum Darczyńców.  

 

ROZWIĄZANIE FORUM  

§ 18.  

1. Forum Darczyńców może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania Członków, na 

wniosek przynajmniej trzech członków zwykłych.  

2. Majątek Forum Darczyńców pozostały po zakończeniu likwidacji przekazany zostaje 

organizacjom pozarządowym na cele społecznie użyteczne, wskazane w uchwale 

Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Forum Darczyńców.  

3. W uchwale o rozwiązaniu Forum Darczyńców określa się ponadto termin rozpoczęcia 

likwidacji oraz osoby likwidatorów.  

 

ZMIANY STATUTU  

§ 19.  

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.  

2. Członkowie Forum Darczyńców zgłaszają projekt zmian Statutu do Zarządu, który 

opracowuje przedłożone propozycje oraz przedstawia je wszystkim członkom nie później 

niż na 10 dni przed Walnym Zebraniem Członków, którego porządek obrad obejmuje 

powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.  
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STANDARDY DZIAŁANIA FORUM DARCZYŃCÓW W POLSCE  

Forum Darczyńców zrzesza organizacje, które realizują swoją misję na rzecz dobra 

wspólnego, przekazując środki innym podmiotom na prowadzone przez nie przedsięwzięcia 

zgodnie z przyjętymi przez swoje władze jawnymi procedurami. Członkowie Forum 

Darczyńców w swoich działaniach, oprócz postępowania zgodnego z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi oraz z własnymi zasadami i normami organizacyjnymi, stosują 

poniższe, wspólne standardy:  

1. podają do publicznej wiadomości:  

o misję oraz sposób działania organizacji  

o informację o możliwościach, procedurach i kryteriach uzyskania dotacji, grantów,  

darowizn, stypendiów i nagród oraz innych form wsparcia, w sposób 

równodostępny dla potencjalnych zainteresowanych  

o raport roczny zawierający m.in. informacje o źródłach finansowania, przyznanych 

dotacjach, grantach, darowiznach, stypendiach, nagrodach i o innych formach 

wsparcia oraz o kosztach prowadzenia działalności  

2. stosują procedury oraz kryteria przyznawania dotacji, grantów, darowizn,  

stypendiów i nagród oraz innych form wsparcia w oparciu o zasady:  

o przejrzystości  

o bezstronności  

o przeciwdziałania konfliktowi interesów pomiędzy organizacją a otrzymującym 

dotację, grant, darowiznę, stypendium, nagrodę lub wsparcie w innej formie (w 

zakresie stosunku pracy, zależności personalnych, etc.)  

3. monitorują:  

o potrzeby społeczne w zakresie objętym misją organizacji i w odpowiedzi na nie 

kierują swoją ofertę  

o jakość oraz skuteczność prowadzonej działalności przyznawania dotacji oraz dbają o 

jej stałe doskonalenie  

4. dbają o:  

o rzetelną gospodarkę finansową  

o minimalizowanie kosztów administracyjnych  

5. współpracują z otrzymującym dotację, grant, darowiznę, stypendium, nagrodę lub inną 

formę wsparcia nad rozwiązaniami ewentualnych problemów związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, na które zostało przyznane wsparcie  

6. traktują otrzymującego dotację, grant, darowiznę, stypendium, nagrodę lub inną 

formę wsparcia jako partnera w realizacji wspólnie zaakceptowanych celów oraz 

szanują jego odrębność i niezależność  

 

 

 


