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STATUT

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Unia Literacka i jest w dalszej części zwane 
Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest posiadającą osobowość prawną pozarządową 
organizacją non-profit, działającą w sferze pożytku publicznego w szczególności w dziedzinie 
kultury i sztuki oraz  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zrzeszającą twórców i 
twórczynie literatury.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, oraz niniejszego statutu i z poszanowaniem 
wartości określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności swobody 
sumienia, wyznania i wyrażania poglądów. 

§ 3.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą – miasto 
stołeczne Warszawa. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na 
terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.
Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych i sekcji.

§ 5.
Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym 
profilu działania.

§ 6.
Stowarzyszenie używa pieczęci, papierów firmowych i innych oznak identyfikacyjnych 
według wzorów ustalonych przez Zarząd.

§ 7.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, według zasad określonych w 
odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji jego  celów statutowych. 

3. Wszelkie dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów 
statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. Decyzję o rozpoczęciu oraz zakończeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia.
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§ 8.

Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i środki działania; przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia

§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:

a) reprezentowanie interesów twórców i twórczyń literatury oraz poszczególnych 
członków Stowarzyszenia wobec innych instytucji oraz osób prawnych i fizycznych, 
zwłaszcza w zakresie praw autorskich i wszelkich innych praw i obowiązków w tym 
publicznoprawnych związanych z działalnością twórczą,

b) obrona własności intelektualnej członków Stowarzyszenia,

c) aktywizowanie i integrowanie środowiska twórców i twórczyń literatury, 

d) zwrócenie uwagi opinii publicznej na specyfikę pracy twórców i twórczyń literatury 
oraz podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy o literaturze w społeczeństwie, zwłaszcza 
poprzez pracę edukacyjną wśród młodzieży,

e) wspomaganie rozwoju zawodowego twórców i twórczyń literatury,

f) pomoc dla początkujących twórców i twórczyń literatury,

g) upowszechnianie literatury i czytelnictwa,

h) inicjowanie oraz wspieranie wszelkich działań na rzecz sztuki słowa i życia 
literackiego, zwłaszcza w zakresie tworzenia ram prawnych i materialnych dla 
uprawiania i upowszechniania literatury,

i) upominanie się o właściwe miejsce dla literatury i czytelnictwa w polityce kulturalnej 
władz państwowych i samorządowych,

j) umacnianie więzi między osobami i instytucjami zainteresowanymi literaturą, jej 
badaniem oraz promowaniem,

k) pielęgnowanie i chronienie takich wartości jak wolność wypowiedzi, swoboda 
działalności twórczej oraz równość, 

l)  działanie na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji w dziedzinie kultury i 
sztuki w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 
seksualną, miejsce zamieszkania. 



3

§ 10.
1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

a) samodzielne lub we współpracy z innymi instytucjami organizowanie dyskusji, 
odczytów, wykładów, wystaw, projekcji, konkursów, zjazdów, konferencji, sympozjów, 
seminariów, plenerów, warsztatów, kursów, przeglądów, festiwali, koncertów, szkoleń, 
ankiet, kampanii informacyjnych poświęconych literaturze i kulturze, a także 
związanym z nimi zagadnieniom prawnym czy gospodarczym.

b) organizowanie konkursów literackich oraz przyznawanie nagród,

c) samodzielne lub z udziałem innych podmiotów państwowych, samorządowych i 
prywatnych oraz stowarzyszeń i fundacji tworzenie funduszy stypendialnych dla 
twórców i twórczyń literatury oraz ich dystrybuowanie,

d) prowadzenie i wspieranie programów pomocy pisarzom, badaczom literatury, 
animatorom życia literackiego i wydawcom,

e) wspieranie udziału członków we wszelkiego typu krajowych i zagranicznych 
imprezach, zjazdach, seminariach, konferencjach, festiwalach o charakterze zgodnym z 
celami Stowarzyszenia,

f) współpracę z innymi instytucjami w Polsce i za granicą podejmującymi podobne 
działania i mającymi podobne cele,

g) organizowanie pomocy prawnej dla członków oraz zapewnianie im konsultacji 
dotyczących zawierania i wykonywania umów. 

h) publikowanie dzieł z zakresu literatury, literaturoznawstwa i humanistyki, zwłaszcza w 
postaci czasopism i książek, także w formie elektronicznej i z wykorzystaniem 
wszelkich innych, nowoczesnych nośników multimedialnych,

i) realizowanie zadań publicznych (w tym programów samorządowych, państwowych i 
unijnych) zgodnie z celami Stowarzyszenia, a także prowadzenie lub współprowadzenie 
z odpowiednimi władzami instytucji kultury o profilu związanym z celami i ideami 
Stowarzyszenia,

j) występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami pod adresem władz państwowych, 
samorządowych oraz organizacji pozarządowych, fundacji, przedsiębiorstw i osób 
fizycznych, a także współpracowanie z nimi w zakresie działań bliskich ideom 
Stowarzyszenia,

k) występowanie w procesie stanowienia prawa w celu ochrony interesów twórców i 
twórczyń literatury oraz w celu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
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l) przedstawianie zasłużonych osób do odznaczeń i nagród państwowych, resortowych, 
samorządowych, a także pozarządowych i prywatnych za pracę literacką, naukową, 
dydaktyczną i społeczną oraz opiniowanie wniosków innych instytucji o przyznanie 
takich odznaczeń lub nagród,

m)powoływanie komisji i zespołów do specjalnych zadań,

n) tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych, instytucji, ośrodków, 
przedsiębiorstw, takich jak wydawnictwa, agencje, fundacje, spółki, szkoły,  do 
wykonywania określonych zadań.

2. Działania opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu prowadzone będą w sposób 
nieprowadzący do uzyskania przez Stowarzyszenie dochodów, zaś wszelkie środki 
uzyskane przez Stowarzyszenie w toku tych działań wydatkowane będą na jej cele 
statutowe. 

§ 11. 

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

a) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach

b) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

c) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
d) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
e) 58.11.Z Wydawanie książek
f) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
g) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność
h) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi 
i) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
j) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
k) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
l) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
m)74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
n) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
o) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana
p) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i 

domowego
q) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
r) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
s) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
t) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
u) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
v) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza



5

w)90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
x) 91.01.A Działalność bibliotek
y) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
z) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c) wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym i członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba 
pełnoletnia, zaś członkiem wspierającym osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca 
legalną działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, także za pośrednictwem oddziałów 
i przedstawicielstw.

3. Stowarzyszenie gromadzi  twórców i twórczynie literatury.

4. Szczegółowe, nieujęte w tym statucie, zasady i procedury przyjmowania członków oraz 
wzory deklaracji członkowskich i rekomendacji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

5. Członkowie założyciele uzyskują automatycznie status członków zwyczajnych.

§ 13.
1. O członkostwo zwyczajne wystąpić może każdy, kto ma wartościowy dorobek literacki, co 

najmniej w postaci przynajmniej dwóch ogłoszonych drukiem w profesjonalnym 
wydawnictwie samodzielnych pozycji z dziedziny prozy, poezji, eseistyki, literatury faktu, 
literatury naukowej lub popularnonaukowej, dramaturgii.

2. Komisja Członkowska może uwzględnić przy przyjmowaniu kandydata także utwory z 
jakichś względów niepublikowane (z przyczyn niezwiązanych z ich jakością), ale powstałe 
na zamówienie profesjonalnych wydawnictw, mediów, agencji literackich i teatralnych itp.

3. Komisja Członkowska może  odstąpić od zasady określonej w § 13 ust. 1 Statutu 
w przypadku gdy kandydat będzie laureatem lub osoba nominowaną do krajowych lub 
zagranicznych nagród literackich.

4. Członka zwyczajnego przyjmuje Komisja Członkowska.  Decyzja Komisji podejmowana 
jest większością głosów całego składu Komisji,  na podstawie deklaracji członka, popartej 
rekomendacjami dwóch członków wprowadzających. W wątpliwych przypadkach Komisja 
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Członkowska powołuje dodatkowego kompetentnego recenzenta spośród członków. Od 
decyzji Komisji Członkowskiej  można odwołać się do Zgromadzenia Stowarzyszenia.

5. Członkiem wprowadzającym, a także recenzentem może być każdy członek zwyczajny lub 
honorowy Stowarzyszenia.

6. Uchwała o przyjęciu członka podejmowana jest przez Komisję Członkowską w 
głosowaniu jawnym.

7. W przypadku decyzji odmownej, kandydat może ponownie ubiegać się o przyjęcie w 
poczet członków w terminie 2 lat od dnia otrzymania  odmownej decyzji Komisji 
Członkowskiej, ponowny wniosek nie może opierać się  wyłącznie na tym samym dorobku 
literackim co wniosek poprzedni.   

§ 14.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

b) udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c) udziału w realizacji współpracy Stowarzyszenia z innymi krajowymi i zagranicznymi 
instytucjami oraz organizacjami,

d) działania w oddziałach, sekcjach i komisjach Stowarzyszenia zgodnie z własnymi 
zainteresowaniami i wolą,

e) korzystania z wszelkich form pomocy  oferowanej przez Stowarzyszenie,

f) korzystania z ulg w nabywaniu wydawnictw Stowarzyszenia i biletów na imprezy 
organizowane przez Stowarzyszenie,

g) korzystania z ulg w kosztach udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, 
organizowanych z udziałem Stowarzyszenia,

h) ubiegania się o opinię i poparcie Stowarzyszenia w sprawach działalności twórczej.

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

a) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia i aktywnego udziału w realizacji jego 
celów statutowych,

b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) przestrzegania zasad koleżeństwa i dobrych obyczajów w życiu organizacyjnym,

d) regularnego opłacania składek członkowskich.

3. Każdy członek ma prawo do wyrażania swoich poglądów. 
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§ 15.
1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:

a) rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia – z chwilą 
otrzymania pisemnej rezygnacji przez Zarząd,

b) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą  składek członkowskich w 
jednorocznej wysokości,  przez okres dłuższy niż 3 miesiące  pomimo jednokrotnego 
upomnienia – z chwilą podjęcia przez Zarząd odpowiedniej uchwały; od uchwały tej 
przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia,

c) wykluczenia na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego przez Zgromadzenie 
Stowarzyszenia za czyny nielicujące z godnością członka Stowarzyszenia lub 
działalność na szkodę Stowarzyszenia albo jego poszczególnych członków – z chwilą 
podjęcia przez Zgromadzenie odpowiedniej uchwały,

d) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych członka – z chwilą 
uprawomocnienia się orzeczenia, 

e) śmierci członka.

§ 16.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi w 

dziedzinie literatury, jej badania czy popularyzacji, lub też jest istotnie zasłużona dla 
Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Komisji Członkowskiej Zgromadzenie 
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

3. Członek honorowy może z głosem doradczym brać udział w Zgromadzeniach 
Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy nie jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.

5. Godność członka honorowego może zostać odebrana na wniosek Zarządu lub Sądu 
Koleżeńskiego uchwałą Zgromadzenia Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w 
przypadku rażącego naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub zasad życia 
organizacyjnego przez osobę uhonorowaną tą godnością.

§ 17.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałe 

wsparcie finansowe lub inne wsparcie materialne na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej 
deklaracji kandydata.
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3. Członek wspierający ma prawo:

a) uczestniczyć we wszystkich działaniach i imprezach Stowarzyszenia, a także w 
Zgromadzeniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,

b) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,

c) upubliczniać przynależność do Stowarzyszenia w ramach kształtowania swojego 
wizerunku.

4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego realizowania zadeklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkostwo wspierające ustaje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwilą otrzymania pisemnej rezygnacji przez 
Zarząd,

b) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną lub śmierci osoby fizycznej,

c) czynów nielicujących z godnością członka Stowarzyszenia, 

d) nierealizowania zobowiązań przyjętych w stosunku do Stowarzyszenia w okresie 
dłuższym niż jeden rok.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. c) i d) powyżej, o skreśleniu z listy 
członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Od tej decyzji przysługuje 
odwołanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 18.
1. Władzami (organami) Stowarzyszenia są:

a) Zgromadzenie Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany też w niniejszym Statucie Zarządem,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Komisja Członkowska

e) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Członkowskiej oraz Sądu 
Koleżeńskiego jest wspólna, trwa trzy lata i rozpoczyna się od dnia ich wyboru. 

3. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Członkowskiej oraz Sądu 
Koleżeńskiego wygasają:
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a) z zakończeniem ich kadencji;

b) w przypadku utraty członkostwa w Stowarzyszeniu – z chwilą jego utraty;

c) w przypadku rezygnacji z mandatu – z chwilą doręczenia Zarządowi oświadczenia o 
rezygnacji.

d) z dniem odwołania ich przez Zgromadzenie Stowarzyszenia z pełnionej funkcji. 

4. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Członkowskiej, Sądu Koleżeńskiego 
podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy osób 
uprawnionych do głosowania z wyjątkiem tych przypadków, w których niniejszy Statut 
stanowi inaczej.

5. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Członkowskiej, Sądu Koleżeńskiego 
mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w takiej sytuacji 
środek porozumiewania się na odległość powinien umożliwiać rejestrowanie przebiegu 
posiedzenia. 

6. W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybieralnych Stowarzyszenia, 
władzom tym przysługuje prawo kooptacji członków w liczbie nie większej niż 1/3 
członków pochodzących z wyboru. Dokooptowany członek nie może pełnić funkcji 
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia (dalej zwanego także Prezesem).

7. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub 
niemożności pełnienia przez niego funkcji, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać 
Zgromadzenie Stowarzyszenia, którego przedmiotem obrad będzie w szczególności 
powołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Stowarzyszenia (dalej także 

Zgromadzenie).

2. W Zgromadzeniu Stowarzyszenia mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia, 
z tym że członkowie  honorowi i wspierający tylko z głosem doradczym.

3. Zgromadzenie Stowarzyszenia jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę 
uprawnionych osób przybyłych na obrady, z uwzględnieniem § 52 ust. 1 Statutu.

4. W Zgromadzeniu Stowarzyszenia można brać udział przez pełnomocnika, 
pełnomocnikiem może być wyłącznie inny członek Stowarzyszenia, pełnomocnikiem nie 
może być członek Zarządu Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno 
być udzielone w formie pisemnej i złożone na Zgromadzeniu. Jedna osoba może był 
pełnomocnikiem tylko jednej osoby. 
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5. Zgromadzenie Stowarzyszenia powinno odbyć się co najmniej jeden raz w roku. 

§ 20.
1. Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w szczególności w związku z 

zakończeniem lub skróceniem kadencji wybieranych władz Stowarzyszenia.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia 
członków Stowarzyszenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w formie listu 
elektronicznego na adres elektroniczny wskazany przez członka. 

§ 21.

Do kompetencji Zgromadzenia Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 
Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

c) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej za okres od 
początku kadencji do momentu jej zakończenia lub skrócenia,

d) wybór oraz odwołanie w głosowaniu tajnym prezesa Stowarzyszenia oraz członków 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Członkowskiej 

e) zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,

f) zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych 
stowarzyszeń na prawach sekcji,

g) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu, a także odbieranie tytułu 
członka honorowego na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego, 

h) ustanawianie i przyznawanie odznak i medali organizacyjnych,

i) rozpoznawanie odwołań w sprawach dotyczących przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia lub skreślenia z listy członków,

j) uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania.

k) uchwalanie zasad rozliczania składek członkowskich i innych funduszy pomiędzy 
Zarządem a oddziałami i sekcjami,

l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o niepowołaniu, zawieszeniu lub 
rozwiązaniu oddziału czy sekcji Stowarzyszenia,

m) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,

n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
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o) podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 22.

1. Zgromadzenie Stowarzyszenia Zarząd zwołuje:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

2. Zgromadzenie Stowarzyszenia w przypadkach opisanych wyżej w ust. 1 pkt. b) i c) 
niniejszego paragrafu, jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w ciągu 45 dni od daty 
wpłynięcia wniosku. W przypadku niezwołania Zgromadzenia Stowarzyszenia przez 
Zarząd w terminie określonym w Statucie do zwołania Zgromadzenia Stowarzyszenia 
uprawniona jest Komisja Rewizyjna.

§ 23.

1. Tryb i porządek obrad Zgromadzenia Stowarzyszenia określa Zarząd zgodnie z niniejszym 
Statutem uwzględniając następujące zasady:

a) wybory władz Stowarzyszenia są tajne,

b) w pierwszej kolejności wybiera się prezesa Stowarzyszenia, następnie pozostałych 
członków Zarządu, a potem członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Członkowskiej  i 
Sądu Koleżeńskiego,

c) wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia następuje bezwzględną większością głosów, w 
razie potrzeby w dwóch turach, przy czym do drugiej tury dopuszcza się kandydatów, 
którzy w turze pierwszej zdobyli największą i równą liczbę głosów.

d) członek Stowarzyszenia nie może zasiadać jednocześnie w różnych władzach 
wybieralnych Stowarzyszenia. 

e) Kandydaci do władz Stowarzyszenia muszą uczestniczyć osobiście w Zgromadzeniu 
Stowarzyszenia.

2. Liczbę członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Członkowskiej i Sądu 
Koleżeńskiego określa każdorazowo Zgromadzenie Stowarzyszenia, przy czym nie mogą 
one liczyć mniej niż trzech członków i więcej niż dziewięciu. 

3. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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4. Obradom Zgromadzenia przewodniczy Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym. 
Obrady są protokołowane przez protokolanta wybranego w głosowaniu jawnym. 

5. W celu sprawdzenia obecności oraz liczenia głosów oddanych Zgromadzenie wybiera ze 
swojego grona Komisję Skrutacyjną. 

6. Członek Stowarzyszenia jest wyłączony od głosowania w sprawach dotyczących go 
osobiście za wyjątkiem wyboru do władz Stowarzyszenia, w tym w szczególności w 
sprawach członkowskich, w sprawach odpowiedzialności, absolutorium.

§ 24.

1. Z chwilą powstania oddziałów Zgromadzenie Stowarzyszenia może zmienić się w 
Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia. Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia 
powstaje w momencie, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób.

2. W skład Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia wchodzą delegaci poszczególnych 
oddziałów wybrani na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym na okres 3 lat. 
Każdemu oddziałowi przysługuje prawo posiadania 1 przedstawiciela na 5 członków.

3. Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia działa wedle niniejszego statutu, odnosząc do 
siebie wszelkie jego postanowienia dotyczące Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 25
1. Najpóźniej w siedem dni po zebraniu Zgromadzenia Stowarzyszenia, na którym dokonano 

wyboru Zarządu, odbywa się zebranie konstytucyjne Zarządu.

2. Zarząd wybiera spośród swoich członków sekretarza i skarbnika. W przypadku Zarządu 
liczniejszego niż trzyosobowy dopuszcza się funkcję wiceprezesa lub dwóch 
wiceprezesów.

3. Funkcyjni członkowie Zarządu (prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik) tworzą w razie 
potrzeby Prezydium Zarządu. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy kierowanie 
bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu. 
Prezydium działa zgodnie ze statutem, uchwałami władz i zaleceniami Zarządu. 
Postanowienia Prezydium podlegają akceptacji Zarządu.

4. Zarząd w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów może skrócić swoją 
kadencję i zwołać zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
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b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, 
wytycznymi i uchwałami Zgromadzenia Stowarzyszenia, zdobywanie funduszy na 
zaplanowane projekty,

c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

d) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub rozwiązywania oddziałów lub 
sekcji,

e) nadzorowanie działalności oddziałów i sekcji,

f) powoływanie i rozwiązywanie stałych i okresowych komisji problemowych oraz 
nadzorowanie ich działalności,

g) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu, regulaminów oddziałów, sekcji i innych 
regulaminów wewnętrznych,

h) występowanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia z wnioskiem o nadanie członkostwa 
honorowego,

i) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządów oddziałów i sekcji 
oraz zatwierdzanie ich preliminarzy budżetowych,

j) przyjmowanie od członków składek członkowskich,

k) zawieranie umów o współpracy z innymi stowarzyszeniami literackimi, kulturalnymi i 
naukowymi krajowymi i zagranicznymi,

l) podejmowanie uchwał o wstąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i 
zagranicznych,

m) występowanie do władz państwowych i samorządowych, a także innych instytucji, o 
przyznanie nagród i odznaczeń za działalność w dziedzinie sztuki literackiej, jej 
popularyzacji oraz badania,

n) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

o) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego 
Stowarzyszenia,

p) tworzenie i nadzorowanie Biura Stowarzyszenia oraz powoływanie i odwoływanie jego 
dyrektora,

q) tworzenie i nadzorowanie w ramach działalności gospodarczej oraz statutowej 
wszelkich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw i instytucji (fundacji, ośrodków, 
wydawnictw, szkół, spółek itp.), a także powoływanie i odwoływanie ich kierownictwa,

r) przygotowywanie posiedzeń Zgromadzenia Stowarzyszenia.
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§ 27

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy 
członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli Stowarzyszenia składa dwóch 
członków zarządu działających łącznie, jednakże w zakresie spraw niemajątkowych oraz 
majątkowych gdy wartość zobowiązania lub rozporządzenia prawem, nie przekracza 2000 
zł. (dwóch tysięcy złotych) każdy członek zarządu może działać samodzielnie. W 
przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb 
postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich 
trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb. Posiedzenie musi być również 
zwołane na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków Zarządu lub na żądanie Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Członkowskiej, Sądu Koleżeńskiego.

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek 
prezydium w miarę potrzeb.

§ 28
1. Najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od wyboru odbywa się zebranie konstytucyjne Komisji 

Rewizyjnej, na którym wybierany jest jej przewodniczący i sekretarz.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne pod warunkiem, że zostały podjęte na posiedzeniu, 
w którym wzięła udział osobiście lub na odległość ponad połowa jej członków. W razie 
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w ciągu kadencji 

kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i 
gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

2. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do kontroli działalności sekcji Stowarzyszenia, a 
także oddziałów, jeśli nie wybrano w nich oddziałowych komisji rewizyjnych.

3. Komisja Rewizyjna jest organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe 
Stowarzyszenia. 

4. Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane do bezzwłocznego udostępnienia 
Komisji Rewizyjnej wszelkich dokumentów oraz udzielenia w formie ustnej lub pisemnej 
żądanych wyjaśnień.

5. Wyniki dokonanej przez Komisję Rewizyjną dorocznej kontroli działalności 
Stowarzyszenia oraz uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego muszą być 
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udostępnione członkom Stowarzyszenia w postaci sprawozdania dostępnego w siedzibie 
Stowarzyszenia. Komisja może także sprawozdanie rozesłać do wszystkich członków, albo 
opublikować na stronie internetowej lub w biuletynie Stowarzyszenia. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia, zarządów 
oddziałów, przewodniczących sekcji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 
żądaniem zastosowania się do zaleceń.

7. Wydelegowany przez Komisję Rewizyjną jej członek może brać udział w posiedzeniach 
Zarządu Stowarzyszenia, Zarządów Oddziałów i Zarządów Sekcji w charakterze 
obserwatora.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 30

1. Najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od wyboru odbywa się zebranie konstytucyjne Sądu 
Koleżeńskiego, na którym wybierany jest jego przewodniczący i sekretarz.

2. Przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie w razie równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

§ 31
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszelkie spory wynikłe między członkami Stowarzyszenia w 

związku z ich działalnością we władzach wszystkich szczebli lub przy realizacji zadań 
organizacyjnych.

2. Sąd Koleżeński rozstrzyga również w sprawach odpowiedzialności członków 
Stowarzyszenia za naruszenie statutowych obowiązków, uchwał statutowych władz 
Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub za czyny niegodne członka 
Stowarzyszenia.

3. Sąd Koleżeński może ukarać członka Stowarzyszenia: – upomnieniem – naganą – a w 
sprawach większej wagi zawieszeniem w prawach członka, może także złożyć wniosek o 
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wykluczenie członka w przypadkach przewidzianych w Statucie. Zawieszenie następuje na 
czas określony liczony w miesiącach i nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.

4. W razie podjęcia przez Sąd Koleżeński decyzji o zawieszeniu członka, do czasu 
rozpatrzenia ewentualnego odwołania przez Zgromadzenie Stowarzyszenie, zawieszeniu 
ulega także możliwość korzystania z pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie. 

5. W razie zawieszenia członka stowarzyszenia nie może on brać udziału w głosowaniach we 
władzach Stowarzyszenia, w tym także na Zgromadzeniu Stowarzyszenia, ani 
reprezentować Stowarzyszenia na zewnątrz. 

§ 32.
1. Sąd Koleżeński rozpatruje wniesione sprawy w obecności co najmniej połowy członków.

2. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie, które należy złożyć do Zarządu 
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Sądu Koleżeńskiego. 
Odwołanie rozpatruje Zgromadzenie Stowarzyszenia. 

§ 33

1. Komisja Członkowska jest powołana do decydowaniu o przyjmowaniu zwykłych 
członków Stowarzyszenia. 

2.  Najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od wyboru odbywa się zebranie konstytucyjne Komisji 
Członkowskiej, na którym wybierany jest jej przewodniczący i sekretarz.

3. Przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie w razie równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego Komisji Członkowskiej.

Rozdział V Oddziały Stowarzyszenia

§ 34.
1. Oddział powstaje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Oddział może powstać w województwie, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 
dziesięciu członków Stowarzyszenia. 

3. Teren działalności oddziału, siedzibę jego władz i nazwę ustala Zarząd Stowarzyszenia.

4. Członkowie Stowarzyszenia mogą zmienić przynależność do oddziału bez podawania 
powodu.

§ 35.
Oddział może zostać rozwiązany przez Zarząd Stowarzyszenia skutek zmniejszenia się liczby 
jego członków poniżej statutowego minimum.
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§ 36.
1. Władzami Oddziału są:

a) Walne Zebranie Oddziału,

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

d) Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Walne Zebranie Oddziału może nie wybierać Komisji Rewizyjnej Oddziału ani Sądu 
Koleżeńskiego Oddziału. W takim przypadku zadania tych ciał w stosunku do oddziału 
przejmują odpowiednie nadrzędne organa Stowarzyszenia.

§ 37.
Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

§ 38.
1. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przynajmniej raz w roku.

2. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w związku z zakończeniem lub 
skróceniem kadencji wybieranych władz stowarzyszenia, w przypadku konieczności 
uzupełnienia składu osobowego organów oddziału, a także w związku z koniecznością 
zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej 
Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału Zarząd Oddziału 
zawiadamia członków, a także Zarząd Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed 
Zebraniem w formie listu elektronicznego na adres elektroniczny wskazany przez 
członka.

§ 39.
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

a) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z 
postanowieniami Statutu i uchwałami Zgromadzenia oraz Zarządu Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji 
Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

c) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

d) wybór spośród członków zwyczajnych prezesa Oddziału, minimum dwóch następnych 
członków Zarządu Oddziału i – jeśli będzie taka potrzeba – minimum po trzech 
członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
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e) wybór spośród członków zwyczajnych delegatów na Zgromadzenie Delegatów 
Stowarzyszenia.

§ 40
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu 

Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału, Komisji 
Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków Oddziału. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od 
daty zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 
zwołane. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Oddziału przez Zarząd Oddziału w 
określonym terminie do zwołania Walnego Zebrania Oddziału uprawniona jest Komisja 
Rewizyjna Oddziału.

§ 41
1. W Walnym Zebraniu Oddziału z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni z 

terenu objętego działalnością Oddziału oraz z głosem doradczym członkowie honorowi, 
przedstawiciele członków wspierających oddziału.

2. Zwołane w trybie zgodnym z niniejszym Statutem Walne Zebranie Oddziału jest władne 
podejmować uchwały bez względu na liczbę osób obecnych na obradach.

§ 42
1. Członkowie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego 

Oddziału wybierani są przez Walne Zebranie Oddziału.

2. Wybory przewodniczącego oraz członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej 
Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Zgromadzenie Delegatów 
odbywają się w głosowaniu tajnym. Członkowie tych organów powoływani są na wspólną 
3  - letnią kadencję, rozpoczynającą się z chwilą ich wyboru.

3. Liczbę członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału 
określa Walne Zebranie Oddziału.

§ 43
1. Nowo wybrany Zarząd Oddziału konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni po 

wyborach, wybierając prezesa, sekretarza i skarbnika. W przypadku zarządu składającego 
się z więcej niż trzech osób można również powołać wiceprezesa zarządu oddziału. 
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy 
członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu Oddziału..

2. Ukonstytuowany Zarząd Oddziału bezzwłocznie przesyła do Zarządu Stowarzyszenia 
protokoły z Walnego Zebrania Oddziału i swojego zebrania konstytucyjnego.
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§ 44
1. Do posiedzeń Zarządu Oddziału stosują się odpowiednio przepisy dotyczące Zarządu 

Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,

b) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami 
władz nadrzędnych Stowarzyszenia,

c) współdziałanie z Zarządami Sekcji i innych Oddziałów Stowarzyszenia,

d) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających Oddziału,

e) zbieranie składek członkowskich i przyjmowanie świadczeń od członków 
wspierających Oddział,

f) powoływanie komisji do wykonywania określonych zadań oraz nadzorowanie ich 
działalności,

g) opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia 
Zarządowi Stowarzyszenia,

h) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd 
Stowarzyszenia,

i) przygotowywanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.

§ 45
1. Komisja Rewizyjna Oddziału najpóźniej w ciągu miesiąca od Walnego Zebrania wybiera 

spośród siebie przewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w ciągu 
kadencji kontroli całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia pod względem 
celowości, rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
finansowej.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do władz Stowarzyszenia różnych 
szczebli z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

§ 46
1. Sąd Koleżeński Oddziału najpóźniej w ciągu miesiąca od Walnego Zebrania wybiera 

spośród siebie przewodniczącego.

2. Przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie w razie równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego składu orzekającego.
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3. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszelkie spory wynikłe między członkami Oddziału 
Stowarzyszenia w związku z ich działalnością.

4. Sąd Koleżeński rozstrzyga również w sprawach odpowiedzialności członków oddziału 
Stowarzyszenia za naruszenie statutowych obowiązków, uchwał statutowych władz 
Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub za czyny niegodne członka 
Stowarzyszenia.

5. Sąd Koleżeński może ukarać członka stowarzyszenia: – upomnieniem – naganą – 
zawieszeniem w prawach członka.

6. Sąd Koleżeński rozpatruje wniesione sprawy w pełnym składzie.

7. Odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Zgromadzenie Oddziału 
Stowarzyszenia.

Rozdział VI Sekcje Stowarzyszenia

§ 47.
1. Członkowie Stowarzyszenia o wspólnych zainteresowaniach mogą tworzyć sekcje 

Stowarzyszenia.

2. Członkiem sekcji może zostać każdy członek Stowarzyszenia niezależnie od statusu po 
złożeniu pisemnej deklaracji w Zarządzie Sekcji.

3. Wszyscy uczestnicy sekcji będący członkami zwyczajnymi mają równe prawa, w tym 
czynne i bierne prawo wyborcze do władz sekcji. 

4. Każdy członek Stowarzyszenia może należeć do kilku sekcji.

§ 48.
1. Sekcja powstaje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na umotywowany 

wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

2. Siedzibę władz sekcji i nazwę sekcji ustala Zarząd.

3. Zadaniem sekcji jest realizowanie celów Stowarzyszenia w zakresie spraw objętych 
wspólnym zainteresowaniem uczestników sekcji.

4. Zarząd Sekcji ma prawo używać pieczęci podłużnej z nazwą sekcji i adresem.

5. Sekcja działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 49.
1. Władzą sekcji jest Zarząd Sekcji.
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2. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków. Dokładną 
liczbę członków Zarządu Sekcji określa Zarząd Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:

a) wyznaczanie celów i środków działania Sekcji oraz planowanie tej działalności pod 
kątem merytorycznym, finansowym i organizacyjnym,

b) kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz 
Stowarzyszenia,

c) współdziałanie z Zarządami Oddziałów Stowarzyszenia,

d) zarządzanie majątkiem i finansami Sekcji w ramach uprawnień przyznawanych przez 
Zarząd Stowarzyszenia.

4. Zarząd Sekcji składa raz w roku Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdanie ze swej 
działalności zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

Rozdział VII Majątek i fundusze

§ 50.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) wpływy ze świadczeń członków wspierających,

c) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

d) dotacje, subwencje i darowizny,

e) dochody z działalności gospodarczej.

§ 51.
Zabrania się : 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
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drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz  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,

c) 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 z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.

Rozdział VIII Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 52.
Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 
kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 53.
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Stowarzyszenia 

większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Zgromadzenie Stowarzyszenia 
podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Rozdział IX Niektóre pojęcia używane w statucie

§ 54.
W statucie Stowarzyszenia, jego regulaminach i innych dokumentach dotyczących prac 
organów kolegialnych przyjmuje się poniższe definicje terminów związanych z ustalaniem 
wyników głosowań:

a) Większość kwalifikowana – liczba głosów większa od połowy, określona stosunkiem 
głosów oddanych za wnioskiem (uchwałą, kandydatem) do ogólnej liczby 
uprawnionych do głosowania lub ogólnej liczby biorących udział w głosowaniu np. 2/3, 
3/4.
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b) Większość bezwzględna (większość absolutna) – liczba głosów przewyższająca połowę 
ważnie oddanych głosów. „Bezwzględna większość” ma miejsce wówczas, gdy za 
wnioskiem (uchwałą, kandydatem) oddana została liczba głosów co najmniej o jeden 
większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw” i „wstrzymujących 
się”).

c) Większość zwykła – liczba głosów ważnie oddanych za wnioskiem większa od liczby 
głosów przeciw (mniejsza od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, lecz większa 
od liczby głosów przeciw).

d) Ponad połowa osób uprawnionych do głosowania – w przypadku liczby parzystej 
obowiązuje schemat: 50%+ 1, w przypadku nieparzystej 50% + zaokrąglenie do jeden, 
a więc przykładowo: przy 15 osobach uprawnionych do głosowania „ponad połowa” to 
8 osób.


