
 

TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA LINGWISTYKI REKREACYJNEJ 

Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZYJĘTYCH UCHWAŁĄ NR 1 PODJĘTĄ NA ZEBRANIU 

ZAŁOŻYCIELSKIM Z DNIA 13.01.2012 r. 

 

 

STATUT 

STOWARZYSZENIA LINGWISTYKI REKREACYJNEJ 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej” w dalszych 

postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

 

§2 

 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3 

 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego 

statutu. 

3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach. 

 

§ 4 

 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać 

świadczenie usług osobom trzecim, w tym członkom Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 5 

 

1. Działalność Stowarzyszenia obejmuje cele: 

 

a) upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy językoznawczej oraz wiedzy ogólnej 

ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności językowej i kulturowej całego świata oraz 

zrozumienia jej wartości 



b) wspieranie i rozwijanie zainteresowań językoznawczych wśród dzieci i młodzieży 

c) rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu językoznawstwa i matematyki, m. in. analitycznego 

myślenia, syntezy, wyciągania logicznych wniosków 

d) promocja lingwistyki rekreacyjnej jako interdyscyplinarnej dziedziny językoznawstwa oraz 

upowszechnianie opracowanej w jej ramach metodyki nauczania językoznawstwa 

e) zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych 

f) wspieranie nauczycieli każdego rodzaju szkół w zakresie nauczania językoznawstwa (wspieranie 

poprawy metod dydaktycznych językoznawstwa) 

g) współpraca w zakresie edukacji językoznawczej z uczelniami wyższymi, organizacjami naukowymi i 

akademickimi oraz szkołami, 

h) wspieranie szkolnictwa publicznego i niepublicznego w zakresie edukacji językoznawczej 

i) przyczynianie się do rozwoju metodyki formalnego i nieformalnego nauczania językoznawstwa na 

wszystkich etapach edukacji; wspieranie tworzenia innowacyjnych treści, usług i metodologii 

k) uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia sie przez całe życie 

l) wspieranie członków Stowarzyszenia w rozwoju zawodowym i naukowym z zakresu lingwistyki 

rekreacyjnej 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

(a) organizowanie konferencji, odczytów, seminariów poświęconych 

 językoznawstwu i lingwistyce rekreacyjnej  

(b) organizowanie zajęć oraz warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

(c) prelekcje, wykłady popularnonaukowe obejmujących różne dziedziny językoznawstwa dla dzieci, 

młodzieży oraz nauczycieli  

(d) tworzenie oraz rozpowszechnianie wśród nauczycieli oraz młodzieży materiałów z zakresu lingwistyki 

rekreacyjnej 

(e) organizacja obozów lingwistycznych 

(e) wspieranie innych instytucji w organizacji konkursów językoznawczych o zasięgu 

lokalnym i ogólnopolskim, 

(f) współprace z organizacjami i instytucjami o podobnych celach i zadaniach, 

(g) opracowywanie, wydawanie, rozpowszechnianie artykułów, publikacji i innych materiałów 

edukacyjnych poświęconych lingwistyce rekreacyjnej oraz metodyce nauczania językoznawstwa 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 6 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

3.  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełna zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw 

publicznych 



b) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

4.  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu. 

7.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 

członków Stowarzyszenia. 

 

§ 7 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia 

 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia oraz w trakcie Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak 

członkowie zwyczajni. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 8 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b) wykluczenia przez Zarząd: z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z 

powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu zalegania z opłatą składki 

członkowskiej przez okres przekraczający pół roku po terminie płatności 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) działalności sprzecznej z postanowieniami statutu i uchwałami Stowarzyszenia, 

e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 9 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie 



b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

 

2. Kadencja władz 

a)  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 

3.  W przypadku ustąpienia, odwołania, utraty członkowstwa w Stowarzyszeniu lub śmierci 

członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest 

niezwłocznie uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone 

stanowisko. 

 

 

§ 10 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu 

Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie obraduje według 

uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie zwyczajne co najmniej raz na rok, w terminie do końca grudnia. 

4. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwyczajnego jest  udzielenie absolutorium członkom 

Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok oraz sprawozdania z działalności sporządzonych przez Zarząd. 

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie, nie później niż dwa 

tygodnie od momentu przedłożenia wniosku o jego zwołanie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 

ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Powiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić listem 

poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. 

7.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) uchwalania zmian statutu, 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium, 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) uchwalanie budżetu, 

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia 

n) zatwierdzanie sprawozdań finansowych za ubiegły rok składanych przez Zarząd oraz sprawozdań 

Zarządu z działalności za ubiegły rok na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 



 

§ 11 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością 

głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. 

2. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają większości trzech czwartych 

głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 

.3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie 

honorowi i inni zaproszeni goście. 

 

§ 12 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest 

dwóch członków zarządu działających łącznie. 
3. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i 

wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków na okres kadencji trzech lat. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

5. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, 

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 

c) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia 

d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

e) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

§ 13 

 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. 

 

§ 14 

 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.  Ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

2.  Członkowie Komisji powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia  na okres trzech lat.  

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków 

f) reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z Zarządem lub jego członkami. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają dla swej ważności obecności przynajmniej trzech 



członków i zapadają one zwykłą większością głosów. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 15 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) ze składek członkowskich, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i ofiarności publicznej. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w 

sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego. Nowo 

członkowie wpłacają składki w pełnej wysokości niezależnie od daty przyjęcia w poczet członków 

stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków 

Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 16 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje sie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa. 

2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia 

likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

 

Komitet Założycielski: 

 


