STATUT
Stowarzyszenia „Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie pod nazwą “Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce”, zwane w dalszej części statutu
“Stowarzyszeniem”, jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją pozarządową mającą na celu
propagowanie i pobudzanie prospołecznych postaw filantropijnych, w szczególności podejmowanie działań na
rzecz współpracy między sektorami: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i administracji publicznej, w
tym samorządów oraz wspieranie takich działań podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych
i społeczności lokalne - w zakresie rozwoju filantropii.
2. Inicjatywa powstania Stowarzyszenia zrodziła się a samo Stowarzyszenie czerpie z dorobku Projektu Sieci
Demokratycznej “Demnet” realizowanego przez Academy for Educational Development.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów polskiego prawa oraz postanowień niniejszego statutu, a jej
działalność jest nastawiona wyłącznie na rzecz urzeczywistniania celów społecznych.

§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a jego siedzibą jest Warszawa.

§ 3.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność i poza obszarem
Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza na obszarze Unii Europejskiej oraz krajów zabiegających o
przystąpienie do niej.
2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.

§ 4.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wszechstronne propagowanie optymalnych form, metod i technik współpracy pomiędzy sektorami
określonymi w § 1 ust.1 w zakresie celów Stowarzyszenia, jak również inicjowanie tworzenia tych form, w
szczególności funduszy lokalnych i filantropii lokalnej,
2) popularyzację filantropii w społeczeństwie,
3) podnoszenie stanu świadomości społecznej co do potrzeby rozwoju filantropii lokalnej i wzrostu
aktywności społecznej na szczeblu lokalnym,
4) udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i intelektualnej przy opracowywaniu planów działania w
zakresie objętym celami Stowarzyszenia, a także w zakresie pozyskiwania partnerów i środków finansowych,
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prowadzenia i zarządzania programami i funduszami, a także promocji własnych osiągnięć i utrzymywania
kontaktów z właściwymi władzami publicznymi,
5) udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i pozamaterialnego osobom
fizycznym oraz prawnym, w tym organizacjom pozarządowym i organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 3
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:
- pomocy społecznej,
- działalności charytatywnej, filantropii i dobroczynności,
- ochrony i promocji zdrowia,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami,
- promocji i organizacji wolontariatu.
6) organizowanie i przyznawanie nagród dla osób fizycznych i prawnych wyróżniających się w
realizowaniu celów Stowarzyszenia, a dla osób fizycznych także organizowanie i przyznawanie stypendiów,
7) organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne wymiany doświadczeń w
dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia, w kraju i zagranicą, w tym organizowanie konferencji i
seminariów,
8) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy oraz działań naukowo-badawczych w zakresie objętym
celami Stowarzyszenia,
9) organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej w zakresie
objętym celami Stowarzyszenia,
10) organizowanie aukcji, konkursów i innych przedsięwzięć, służących pozyskaniu środków na cele
filantropijne,
11) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w
zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
12) członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe, o
celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Stowarzyszenia,
13) inne działania sprzyjające propagowaniu i rozwijaniu celów Stowarzyszenia.
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§ 5.
Realizując swoje cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może ono jednak zatrudniać
pracowników do prowadzenia swych spraw.
§ 6.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który daje
rękojmię należytego wykonywania obowiązków określonych w § 8 ust.1 oraz przedstawi rekomendacje co
najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§ 7.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 8.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) przyczyniać się do realizacji celu Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnie opłacać składki członkowskie.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2) może zgłaszać wnioski we wszelkich sprawach Stowarzyszenia właściwym jego władzom,

3. Formę i zakres wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Do członków wpierających Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1 oraz ust.2 z
wyłączeniem pkt 1.
§ 9.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
2) wykluczenie przez Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej czwartej części członków
zwyczajnych Stowarzyszenia:
a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) w przypadku nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
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c) w razie zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy, a w przypadku
członków wspierających - w razie niewykonywania obowiązków wynikających z ustaleń, o których mowa w §
8 ust.3,
3) śmierć członka, a w przypadku członka wspierającego - postawienie w stan likwidacji lub upadłości.
§ 10.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków na co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia
jest ostateczna.
Władze Stowarzyszenia
§ 11.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej “Zgromadzeniem”,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wynosi cztery lata.

§ 12.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 13.
1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia i nadzór nad ich realizacją,
2) dokonywanie zmian statutu Stowarzyszenia,
3) powoływanie i odwoływanie Zarządu, jak również powoływanie członków Komisji Rewizyjnej.
5) opiniowanie preliminarza budżetu i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, w
tym zasad wynagradzania pracowników,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, stanu jego finansów i
pozostałego majątku,
8) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
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9) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd oraz rozpatrywanie skarg na działalność
Zarządu,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub
postanowień Statutu.
3. Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej:
- na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej czwartej części członków zwyczajnych
Stowarzyszenia,
- z własnej inicjatywy po konsultacji z Komisją Rewizyjną.
4. Zwołując Zgromadzenie Zarząd musi powiadomić o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed
wskazanym terminem rozpoczęcia obrad.
5. Zgromadzenie, jeżeli zostało prawidłowo zwołane, może obradować i podejmować uchwały bez względu na
liczbę obecnych członków.
6. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym,
członkowie wspierający, a także zaproszeni goście. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
7. Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej
większości głosów.
8. Tryb działania Zgromadzenia określa uchwalony przez nie regulamin.

§ 14.
1. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków, w tym prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie, z tym że powołanie i odwołanie członków Zarządu
innych niż Prezes następuje na wniosek Prezesa.
§ 15.
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, wykonując zadania i
kompetencje określone w Statucie.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów finansowych, oraz sprawozdań z ich wykonania,
2) opracowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
3) dysponowanie funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z preliminarzem budżetu,
4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, poza regulaminem Zgromadzenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych podmiotów, jak również o ich tworzeniu,
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7) przyjmowanie darowizn, spadków , dotacji i zapisów.
3. Zarząd może powoływać ciała doradcze Stowarzyszenia, jak również stałe i doraźne komisje oraz zespoły
ekspertów.
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, reprezentując tym samym
Stowarzyszenie, także w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym
zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w ust.1.
3. Funkcje pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy wykonuje Prezes Zarządu.
§ 17
Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego, powołanych przez Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Zgromadzeniu,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z
winy umyślnej.
§ 18
W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich
składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie danej władzy, z tym
jednak że w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu danej władzy.

§ 19
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Stowarzyszenie może przyjmować środki z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych.
4. Stowarzyszenie może organizować, z zastrzeżeniem uzyskania wymaganego prawem zezwolenia, zbiórki
publiczne i loterie fantowe.
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5. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 20
Majątek Stowarzyszenia nie może służyć do:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim 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
lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia,
- dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Postanowienia szczególne i końcowe
§ 21
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Zgromadzenia lub w innych przypadkach
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji. Majątek
pozostały po likwidacji przekazuje się wybranej przez Zgromadzenie organizacji o celach niezarobkowych z
przeznaczeniem na cele charytatywne.

§ 22.
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nie lub dla samego
Stowarzyszenia. Wyróżnienia te może ustanawiać zarówno Zgromadzenie, jak i Zarząd.
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