REGULAMIN ZARZĄDZANIA FUNDUSZEM STATUTOWYM
STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
z dnia 13 listopada 2015 roku

§1
Niniejszy regulamin określa zasady zarządzania funduszem statutowym (dalej „Fundusz”)
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (dalej „STOP”), organy uprawnione do
zarządzania Funduszem oraz cele na jakie mogą być przeznaczane gromadzone w nim środki.
§2
Fundusz stanowi podstawowy fundusz własny, na który składają się środki przekazane decyzją
Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń STOP.
§3
1. Środki zgromadzone na Funduszu mogą być przeznaczane na prowadzenie działalności
statutowej STOP, w szczególności na:
a. Pożyczki – w przypadku umów na działania z gwarancją zwrotu (przetargi
i projekty)
b. Działania operacyjno‐inwestycyjne:
 opłaty bieżące (wynagrodzenia pracowników, koszty wynajmowanych lokali,
działania bieżące),
 pokrywanie wkładu własnego w projektach, w których bierze udział STOP.
§4
1. Fundusz statutowy dzieli się na fundusz żelazny wysokości 70 000 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy złotych) i pozostały fundusz statutowy (kwota zgromadzonych
środków na funduszu na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego pomniejszona
o kwotę funduszu żelaznego):
a. Organem uprawnionym do zarządzania funduszem żelaznym, w tym rozporządzania
środkami zgromadzonymi na funduszu, jest Walne Zgromadzenie.
b. Organem uprawnionym do zarządzania pozostałym funduszem statutowym, w tym
rozporządzania środkami zgromadzonymi na funduszu, jest Zarząd.
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§5
Wykorzystanie (zmniejszenie lub zwiększenie) kwoty zgromadzonej na funduszu żelaznym
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Pozostałymi środkami zgromadzonymi na funduszu statutowym Zarząd może
dysponować na następujących zasadach:
a. W przypadku realizacji projektów Stowarzyszenia, które są zakontraktowane
umowami zakładającymi zwrot poniesionych kosztów oraz zaliczek,
wykorzystywane mogą być wszystkie środki zgromadzone w Funduszu
pomniejszone o kwotę funduszu żelaznego
b. W przypadku wykorzystania Funduszu na działalność operacyjno‐inwestycyjnych, w
szczególności wynagrodzenia, utrzymanie biura, wkłady własne do projektów,
inwestycja w nowe produkty/usługi, organizacja działań na rzecz członków
i członkiń przeznaczone mogą być środki nieprzekraczające 35% stanu Funduszu

Statutowego na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego pomniejszone o
kwotę funduszu żelaznego ‐ wg wzoru 35% x (kwota zgromadzonych środków na
funduszu na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego ‐70 000 zł)
§6
W przedmiocie dokonywania zmian niniejszego regulaminu, w tym likwidacji Funduszu,
a także podejmowania decyzji w przedmiocie przeznaczania nadwyżki przychodów nad
kosztami po danym roku budżetowym na Fundusz, organem uprawnionym jest Walne
Zgromadzenie.
§7
Rozliczanie środków Funduszu odbywa się co roku w ramach tworzonych sprawozdań
finansowych.
§8
Walne Zgromadzenie lub Komisja Rewizyjna mogą w każdym czasie żądać wyjaśnień
i informacji od Zarządu w przedmiocie rozporządzania środkami zgromadzonymi
w Funduszu.
§9
Niniejszy regulamin został przyjęty w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 13
listopada 2015 roku i wchodzi w życie z dniem podjęcia tej uchwały. Z dniem przyjęcia
niniejszego regulaminu traci moc uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z 14 listopada 2014 r. w sprawie
przyjęcia uchwały dotyczącej Funduszu Statutowego.

Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie członków i członkiń STOP w dniu 13.11.2015 r.,
ze zmianami z dnia 24.11.2017 r..

