STATUT
STOWARZYSZENIA ETYKI SŁOWA

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny
§1
1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Etyki Słowa – zwane w dalszych
postanowieniach Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest wyrazicielem przekonań i dążeń swoich członków, związanych z
zachowaniami językowymi ludzi, zwłaszcza w działalności publicznej.
3. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane etyką słowa, w tym
zajmujące się komunikacją językową bądź to w pracach badawczych, bądź to w
działaniu społecznym.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na nieodpłatnej pracy członków i
honorowym pełnieniu funkcji w jego władzach.
§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz. Stowarzyszenie może powoływać
oddziały regionalne.
§ 3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873)
oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i symboli oraz posługiwania się
własnym godłem zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie.
4. Nazwa i godło Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
5. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.
6. W zakresie swojej działalności Stowarzyszenie ma prawo sporządzania ekspertyz,
opinii, recenzji, zgłaszania wniosków itp.
7. Stowarzyszenie jest uprawnione do przedstawiania zasłużonych osób do odznaczeń i
nagród – państwowych, resortowych, samorządowych oraz do zgłaszania kandydatów
do wyróżnień przez organizacje społeczne.

§ 4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o
podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń decyduje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 5
Celami Stowarzyszenia są:
1) propagowanie etycznych zachowań językowych, kształtowanie wrażliwości na
etykę słowa,
2) popularyzowanie wiedzy na temat języka w działaniu, w tym relacji między
językiem a rzeczywistością, możliwości perswazyjnego wykorzystania języka,
związku między językiem a postawami ludzkimi, sposobami ujawniania się
przekonań i emocji w języku, wartościowania w wypowiedziach, obecności
ideologii w wypowiedziach, agresji językowej, sposobów wykorzystania języka w
działalności społeczno-politycznej i innych kwestii mieszczących się w szeroko
rozumianych ramach etyki słowa,
3) podejmowanie działań na rzecz obrony społeczeństwa przed manipulacją
(perswazją nieuczciwą, traktującą odbiorcę wypowiedzi jako narzędzie do
uzyskania pozakomunikacyjnego celu), indoktrynacją, agresją językową i innymi
negatywnymi działaniami słownymi.
§ 6
Swoje cele Stowarzyszenie osiąga przez:
1) organizowanie spotkań, odczytów, konferencji popularnonaukowych i
publicystycznych, wystaw, pokazów, konkursów i szkoleń,
2) zwoływanie zebrań publicznych w celu rozbudzania zainteresowania
społeczeństwa etyką słowa oraz zapoznawania z działalnością Stowarzyszenia,
3) rozpowszechnianie
za
pomocą
publikacji
oraz
mediów
prac
popularnonaukowych i publicystycznych, zawierających problematykę etyki
słowa,
4) współpracę z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w kształtowanie i
popularyzowanie postaw bliskich Stowarzyszeniu,
5) powoływanie zespołów ekspertów i ciał opiniodawczych,
6) wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu
działania.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami
Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji, popartej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Od negatywnej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków
5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1) udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
oraz wybierania i wybieralności do władz statutowych Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia we wszystkich formach działań, wynikających z realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia,
3) korzystania z pomocy i środków Stowarzyszenia do prowadzenia działalności
w jego ramach,
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia we
wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
5) działania w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia,
6) otrzymywania sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, opinii dotyczących
działalności w Stowarzyszeniu oraz wglądu w dokumentację Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia i popierania jego dążeń,
2) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i urzeczywistniania jego
celów statutowych, w szczególności do brania udziału w Walnych Zebraniach
Członków,
3) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia oraz przestrzegania zasad etyki, w tym etyki słowa,
4) opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Członków; na pisemny wniosek zainteresowanego Zarząd może obniżyć
składkę emerytom, rencistom, uczniom i studentom.
§ 9
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która
złożyła pisemne oświadczenie woli udzielania pomocy finansowej, rzeczowej lub
merytorycznej Stowarzyszeniu, przyjęta przez Zarząd.
2. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) udziału swego przedstawiciela z głosem doradczym w Walnym Zebraniu
Członków,
2) zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z poradnictwa naukowego oraz opinii.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1) regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
§ 10
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
osobom,
które
zasłużyły
się
w
sposób
szczególny
w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosły wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia.
2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

3. Cofnięcie godności członka honorowego może nastąpić na podstawie skazania
prawomocnym wyrokiem sądu z pozbawieniem praw publicznych.
§ 11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
2) śmierci członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w wypadku:
1) zalegania w opłacaniu składek przez trzy lata mimo dwukrotnych ponagleń,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia oraz postępowania nieetycznego,
3) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego z pozbawieniem praw
publicznych.
3. Członek skreślony z listy członków Stowarzyszenia na mocy § 11 ust. 2 może
odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia są podejmowane – jeżeli inne
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej – zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Przy równej
liczbie głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.
4. Członek władz Stowarzyszenia może ustąpić na własne życzenie, a traci mandat z
utratą godności członka zwyczajnego.
5. W przypadku zwolnienia miejsca w trakcie trwania kadencji w władzach
wybieralnych Stowarzyszenia przysługuje im prawo uzupełnienia składu. Liczba osób
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 statutowej liczby członków określonego
organu.
§ 13
1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie
zwyczajni i honorowi.
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100, w Walnym Zebraniu
Członków uczestniczą delegaci wybierani spośród członków Stowarzyszenia. Zasady
wyboru delegatów określa regulamin, przyjęty przez Walne Zebranie Członków.
3. Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej oraz na żądanie 1/4 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie Członków jest ważne przy obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania.
5. Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy mniej niż połowa liczby osób
uprawnionych do głosowania, prowadzący zebranie wyznacza drugi termin.
6. W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę
członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się
pisemnie członków Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed datą zebrania.
§ 14
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) wybór władz Stowarzyszenia,
3) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) rozpatrywanie wniosków Zarządu o przystąpienie
Stowarzyszenia do
stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium,
6) uchwalanie wysokości składek,
7) rozstrzyganie w sprawie odwołań od decyzji Zarządu i orzeczeń Sądu
Koleżeńskiego oraz w sprawie wniosków zgłaszanych przez uczestników
Walnego Zebrania Członków,
8) uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,
9) nadawanie godności członka honorowego,
10) dokonywanie zmian w Statucie,
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
12) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania
Członków.
§ 15
Do kompetencji Zarządu należy:
1) opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie,
kierowanie
działalnością
i
zarządzanie
majątkiem
Stowarzyszenia, składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebrania
Członków,
3) przyjmowanie członków,
4) przygotowywanie wniosków o przystąpieniu do stowarzyszeń lub związków
stowarzyszeń,
5) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie godności
członka honorowego,
6) sprawowanie nadzoru nad oddziałami terenowymi.
§ 16
1. Zarząd liczy 3-7 osób.
2. W skład Zarządu wchodzą prezes, wiceprezes, skarbnik oraz członkowie Zarządu.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych
składają dwaj spośród członków Zarządu na zasadzie reprezentacji łącznej.
§ 18
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej
Stowarzyszenia,
2) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków,
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. W skład Komisji rewizyjnej wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz
członek Komisji rewizyjnej.
3. Komisja rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
§ 20
Zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określany jest przez regulamin, uchwalony
przez Walne Zebranie Członków.
§ 21
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw dotyczących
działania na szkodę Stowarzyszenia, naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał
władz Stowarzyszenia, nieprzestrzegania zasad etyki.
2. Sąd Koleżeński może orzekać w sprawach między członkami Stowarzyszenia a
osobami nie należącymi do niego.
3. Sąd Koleżeński może wymierzać kary:
1)
2)
3)
4)

upomnienie,
nagana,
zawieszenie w prawach członka,
wykluczenie ze Stowarzyszenia.

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie w pierwszej instancji do Zarządu,
a w drugiej – do Walnego Zebrania Członków.
5. Sąd Koleżeński liczy 3 osoby, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
członka.

Rozdział V
Oddziały Regionalne Stowarzyszenia
§ 22
1. Oddziały regionalne powoływane są przez Zarząd.
2. Zarząd powołuje pełnomocnika regionalnego do utworzenia struktur oddziału
regionalnego.
3. Teren działania i siedzibę oddziału określa Zarząd.
§ 23
1. Władzami oddziału regionalnego są:
1) Walne Zebranie Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.
2. Postanowienia § 12 - 21 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Fundusz i majątek Stowarzyszenia
§ 24
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych,
3) z ofiarności publicznej.
§ 25
Wszystkie środki finansowe Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na cele statutowe.
§ 26
Członkowie Stowarzyszenia, których prace publikowane są przez Stowarzyszenie, zrzekają
się praw do honorariów autorskich.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 27
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w
tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta tylko pod warunkiem
zamieszczenia odpowiedniego punktu w porządku obrad, zamieszczonym w
zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
3. W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
powołuje w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów Komisję Likwidacyjną
oraz podejmuje decyzję w sprawie przeznaczenia funduszu i majątku
Stowarzyszenia.
§ 28
1. Uchwała o zmianie Statutu Stowarzyszenia wymaga poparcia w jawnym głosowaniu
2/3 liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwała o zmianie Statutu może być podjęta pod warunkiem zamieszczenia
odpowiedniego punktu w porządku obrad i udostępnienia członkom Stowarzyszenia
do wglądu propozycji zmian.
3. O zmianie Statutu Zarząd zawiadamia w ciągu 14 dni Sąd Rejonowy.

§ 29
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96,
poz. 873).

