STATUT STOWARZYSZENIA
PROFESJONALNYCH MOWCZYN I MOWCOW
TEKST JEDNOLITY
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Niniejszym powołuje się „Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówczyń i Mówców”, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
Art. 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym w danym państwie porządkiem prawnym.
Art. 3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
Art. 4
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego Stowarzyszenia (logo) na zasadach
określonych w odpowiednich przepisach szczególnych. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd
Stowarzyszenia w drodze uchwały.
Art. 5
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Rok obrotowy oraz rok podatkowy Stowarzyszenia rozpoczyna się w dniu 01 stycznia roku
kalendarzowego i kończy się z dniem 31 grudnia kolejnego roku kalendarzowego.

II CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Art. 6
Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu publicznego
przemawiania.
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Art. 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji poświęconych umiejętnościom
związanym z publicznym przemawianiem,
2) współpracę z innymi podmiotami posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia, w
zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności obejmujących
wystąpienia publiczne, poprzez podejmowanie działań określonych w pkt 1),
3) przekazywanie informacji na temat działalności Stowarzyszenia szerokim kręgom społecznym
za pomocą środków masowego przekazu,
4) prowadzenie własnej działalności publikacyjnej o charakterze niegospodarczym w zakresie
związanym z rozpowszechnianiem wiedzy na temat retoryki i erystyki,
5) podejmowanie działań mających zapewnić wsparcie sponsorów dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 8
Stowarzyszenie posiada członków:
1)
2)
3)
4)

aspirujących,
zwyczajnych,
honorowych
wspierających.
Art. 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.
2. Członkami aspirującymi, zwyczajnymi i honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, a
członkami wspierającymi - osoby fizyczne lub prawne.
3. Członkiem aspirującym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna która złożyła na ręce sekretarza
Stowarzyszenia dwa listy polecające członków zwyczajnych.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca członkiem aspirującym
przez przynajmniej 12 miesięcy, która dla okresu 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o
członkostwo zwyczajne spełniła jeden z poniższych warunków:
a) przeprowadziła 12 prezentacji w miejscu pracy do publiczności większej niż 15 osób
potwierdzonymi przez pracodawcę aplikanta,
b) przeprowadziła 12 prezentacji do publiczności większej niż 15 osób za które aplikant dostał
wynagrodzenie,
c) zarobiła co najmniej 30 000 PLN brutto poprzez prezentacje, przemowy
i wystąpienia,
d) przeprowadziła 12 prezentacji w miejscu pracy do publiczności większej niż 15 osób
potwierdzone na podstawie wypełnionej deklaracji kandydata.
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Art. 10
Członków aspirujących, zwyczajnych, honorowych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
na podstawie podpisania przez kandydata na członka Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o
przystąpieniu do Stowarzyszenia i akceptacji postanowień jego statutu.
Art. 11
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która prowadzi działalność w branży
przemówień profesjonalnych.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Zarząd, w drodze uchwały, wyraża zgodę na osobę przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2.
Art. 12
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która
wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego
nadaje Zarząd na podstawie wniosku wniesionego przez jednego z członków Zarządu w drodze uchwały
przegłosowanej zwykłą większością głosów przy akceptacji tego wniosku przez wszystkich członków
stowarzyszenia po podaniu wniosku do wiadomości w sposób zwyczajowo ustalony.
Art. 13
1. Członkowie aspirujący i zwyczajni mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia poprzez konsultacje w
tym zakresie z władzami Stowarzyszenia,
e) używania logo Stowarzyszenia wyłącznie w zakresie działalności związanej z członkostwem w
Stowarzyszeniu, zwrócenia się do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, o
którym mowa w art. 33 ust. 1.
2. Członkowie aspirujący i zwyczajni mają obowiązek w przeciągu całego okresu trwania członkostwa:
a)
b)
c)
d)

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
aktywnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
opłacania składek członkowskich,
dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
Art. 13a

1. Członkowie aspirujący Stowarzyszenia poza prawami zawartymi w art. 13 ust. 1 mają prawo do:
a) uczestniczenia w szkoleniach oraz imprezach masowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia nieujętych w art. 13a ust. 1 pkt 1, art. 13a ust. 3 pkt. 1.
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2. Członkowie aspirujący poza obowiązkami zawartymi w art. 13 ust. 2 w przeciągu każdych 12 miesięcy
trwania członkostwa mają obowiązek:
a) złożyć na ręce Sekretarza Stowarzyszenia dokumenty świadczące o jednym z poniższych:
• przeprowadzeniu 12 prezentacji w miejscu pracy do publiczności większej niż 15 osób
potwierdzonych przez pracodawcę członka,
• przeprowadzeniu 12 prezentacji do publiczności do publiczności większej niż 15 osób
za które członek aspirujący otrzymał wynagrodzenie,
• zarobieniu co najmniej 30 000 PLN brutto poprzez prezentacje, przemowy
i wystąpienia.
• przeprowadzeniu 12 prezentacji w miejscu pracy do publiczności większej niż 15 osób
potwierdzonych na podstawie wypełnionej deklaracji członka,
b) udziału w co najmniej 60% spotkań Stowarzyszenia o których zostaną powiadomieni w sposób
zwyczajowo ustalony.
3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia poza prawami zawartymi w art. 13 ust. 1 mają prawo do:
a) uczestniczenia w szkoleniach, szkoleniach wewnętrznych, akademiach oraz imprezach
masowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) prowadzenia szkoleń, imprez masowych organizowanych przez Stowarzyszenie oraz szkoleń
podczas akademii,
c) uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia na zasadach nieujętych w art. 13a ust. 3 pkt. 1.
4. Członkowie zwyczajni są poza obowiązkami zawartymi w art. 13 ust. 2 zobowiązani w przeciągu
każdych 12 miesięcy trwania członkostwa do:
a) spełnienia obowiązków członka aspirującego wynikających z art. 13a ust. 2
b) przeprowadzenia 2 szkoleń otwartych z tematyki branżowej pod szyldem Stowarzyszenia,
c) jednego wystąpienia podczas imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie.
Niewypełnienie obowiązków wymienionych w art 13a ust. 4 może skutkować degradacją do poziomu
członka aspirującego ze wszystkimi jego prawami oraz obowiązkami zawartymi w art 13, 13a ust. 1 oraz
13a ust. 2. Uchwałę o degradacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
Art. 14
1. Członkowie honorowi mają prawo do:
a)
b)
c)
d)

uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
praw członków aspirujących wynikających z art. 13 ust. 1 z wyłączeniem pkt 1 i 2,
uczestniczenia w szkoleniach oraz imprezach masowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia nieujętych w art. 13a ust. 1 pkt 1, art. 13a ust. 3 pkt. 1.

2. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
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Art. 15
1. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
b) praw członków aspirujących i zwyczajnych wynikających z art. 13a ust. 1 z wyłączeniem pkt 1
i 2,
c) używania logo wyłącznie w zakresie działalności związanej z członkostwem w Stowarzyszeniu,
d) uzyskania certyfikatu Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) opłacania składek członkowskich na poziomie podwójnej opłaty członka zwyczajnego,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
Art. 16
Zarząd określa w drodze uchwały wysokość składek członkowskich, zasady oraz terminy płatności.
Art. 17
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
Art. 18
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) śmierci członka lub likwidacji członka będącego osobą prawną,
c) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu z powodu:
• naruszenia postanowień niniejszego statutu lub nie przestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
• zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
• zalegania ze składkami członkowskimi,
• utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
Art. 19
1. Od uchwały, o której mowa w art. 18 pkt 3), osoba, której uchwała dotyczy, może złożyć w terminie
7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
2. Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.
3. Po rozpoznaniu odwołania Sąd Koleżeński podejmuje uchwałę o podtrzymaniu decyzji Zarządu, o
której mowa w art. 18 pkt 3), albo o uchyleniu decyzji Zarządu, o której mowa w art. 18 pkt 3).
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego wydane w związku z odwołaniem od uchwały Zarządu, o której mowa
w art. 18 pkt 3) są ostateczne i prawomocne od dnia wydania uchwały.
5. W stosunku do osoby, wobec której Sąd Koleżeński podjął uchwałę o uchyleniu uchwały Zarządu, o
której mowa w art. 18 pkt 3), Zarząd nie może wydać kolejnej uchwały, o której mowa w art. 18 pkt 3
opartej na tej samej podstawie faktycznej.
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IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 20
1. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd
Koleżeńskim.
Art. 21
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie składu władz następuje w drodze wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające
odbywają się na zasadach określonych w ust. 1. Kadencja członka władz wybranego w trybie wyborów
uzupełniających kończy się wraz z zakończeniem kadencji pozostałych członków władz.
Art. 22
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy liczby ich członków, chyba że statut stanowi inaczej.

V WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Art. 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie aspirujący i zwyczajni z głosem stanowiącym
oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
Art. 24
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin
i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 30 dni przed
terminem zebrania, w sposób zwyczajowo ustalony.
Art. 25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd, z jego inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej. Zarząd jest zobowiązany zwołać
Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 2 miesięcy od otrzymania wniosku od Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminach
i na zasadach określonych w ust. 1, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja
Rewizyjna w ciągu 14 dni od upływu terminu określonego ust. 1.
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Art. 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium, w drodze uchwały, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian statutu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

VI ZARZĄD
Art. 27
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Każdy z członków Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Stowarzyszenia (reprezentacja
jednoosobowa), chyba że statut stanowi inaczej.
3. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia nie przekraczających kwoty 5000 PLN wymagany jest podpis jednego
członka Zarządu. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przekraczających kwotę 5000 PLN wymagany jest podpis
co najmniej dwóch członków Zarządu.
4. Zarząd sporządza sprawozdanie ze swojej działalności i składa je na Walnym Zebraniu Członków raz
w roku.
Art. 28
Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa Stowarzyszenia i 2 członków Zarządu. Zasady działania Zarządu
ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Członek wybrany do Zarządu nie może
być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani członkiem Sądu Koleżeńskiego.
Art. 29
Do kompetencji Zarządu należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
uchwalanie budżetu,
wyrażanie zgody na osobę przedstawiciela, o którym mowa w art. 11 ust. 2,
składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu członka honorowego,
podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków ze Stowarzyszenia,
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g)
h)
i)
j)
k)

uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich pobierania,
sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o zaciąganiu zobowiązań,
sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i składanie sprawozdań ze swojej działalności
na Walnym Zebraniu Członków,
l) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
m) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
n) wyznaczenie sekretarza Stowarzyszenia.

VII KOMISJA REWIZYJNA
Art. 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie ze swojej działalności i składa je na Walnym Zebraniu
Członków raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i składa je na Walnym
Zebraniu Członków raz w roku.
Art. 31
Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków. Zasady działania Komisji Rewizyjnej ustala regulamin
uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie
członkiem Zarządu ani członkiem Sądu Koleżeńskiego.
Art. 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia,
b) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i składanie sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków,
c) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i składanie sprawozdań ze swojej działalności
na Walnym Zebraniu Członków,
d) składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w art. 25 ust. 2.

VIII SĄD KOLEŻEŃSKI
Art. 33
1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy:
a) członkami Stowarzyszenia,
b) członkami Stowarzyszenia a Walnym Zebraniem Członków lub Komisją Rewizyjną lub
Zarządem, wynikających z działalności w Stowarzyszeniu.
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2. Sąd Koleżeński sporządza sprawozdanie ze swojej działalności i składa je na Walnym Zebraniu
Członków raz w roku.
Art. 34
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. Zasady działania Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin
uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być jednocześnie
członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
Art. 35
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie odwołań od decyzji, o której mowa w art. 18 pkt 3) i podejmowanie uchwał, o
których mowa w art. 19 ust. 3
b) podejmowanie uchwał, o których mowa w art. 36 ust. 2,
c) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i składanie sprawozdań ze swojej działalności
na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 36
1. Wniosek do Sądu Koleżeńskiego o rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w art. 33 ust. 1, może
wnieść członek Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków lub Prezes Stowarzyszenia lub Komisja
Rewizyjna lub Zarząd.
2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spór w drodze uchwały, na podstawie niniejszego statutu.
3. Uchwały, o których mowa ust. 2 są ostateczne i prawomocne od dnia wydania uchwały.

IX MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art. 37
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dotacje,
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

9

X ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art. 38
1. Zmiana statutu lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie,
stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989
r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
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