
STATUT- wyjątki
STOWARZYSZENIA

Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich 
Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE 
POLSKICH DZIENNIKARZY, PISARZY I ARTYSTÓW (MSPDPiA)

 2.  MSPDPiA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
3. Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym  zrzeszeniem  osób  fizycznych,  zawiązanym  

dla realizacji celów stowarzyszenia.
4. Siedzibą stowarzyszenia jest Szwecja, która może zostać zmieniona Uchwałą Zarządu.
5. Terenem działania Stowarzyszenia są wszystkie kraje europejskie i pozaeuropejskie. 
6. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać za pośrednictwem Klubów 

Narodowych.
7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną. 
8. Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  przepisów  prawa  szwedzkiego  oraz  niniejszego 

statutu z poszanowaniem prawa Europejskiego i polskiego.
9. Stowarzyszenie  w  swoich  działaniach  kieruje  się  zasadą  poszanowania  godności 

osobistej, praw i wolności człowieka, zgodnie z Kartą Praw Człowieka UE.
10. Stowarzyszenie  może należeć  do innych  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  

o podobnych celach na podstawie Uchwały Zarządu.
11. Stowarzyszenie  może  ustanowić  nagrodę  własną  na  podstawie  zatwierdzonego  przez  Walne 

Zgromadzenie regulaminu.
12. Kandydatów  do  nagrody  przedstawia  Prezes  Zarządu,  a  wybiera  i  zatwierdza  Walne 

Zgromadzenie.
13.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 
14. Do prowadzenia swych spraw, stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem  Stowarzyszenia  jest  promocja  twórczości  jego  Członków  i  ochrona  Ich  praw 
autorskich oraz popularyzacja kultury polskiej w świecie.

2. Realizacja celów będzie odbywała się poprzez:
     a)  publikowanie informacji  o działalności  Stowarzyszenia   na portalu internetowym  
             i w  mediach

b) organizacja spotkań klubowych,
c) wydawanie własnych publikacji, 

       d)  prowadzenie portalu internetowego 
 e) organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów i kongresów
 f) organizacja wystaw i sprzedaż dzieł sztuki na organizowanych aukcjach,
 g) przyznawanie stypendiów,
 h) ustanawianie nagród dla twórców
 i) tworzenie agencji autorskich
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być   jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3.Obywatelstwo  lub  miejsce  zamieszkania  nie  stanowią  kryterium  przynależności  do  
    Stowarzyszenia lub wyboru do jego władz.
4.  Stowarzyszenie składa się z członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

5. Procedurę przyjęcia Członków określa Regulamin Wewnętrzny Stowarzyszenia 
6. 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 dotyczących działalności Stowarzyszenia.

7. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) czynnego lub internetowego udziału w Walnych Zgromadzeniach.

8. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,  
      przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
9.  Członkowie  Honorowi  są  zwolnieni  ze  składek  członkowskich  i  mają  głos  doradczy  
      w Stowarzyszeniu oraz czynne prawo wyborcze
10. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu przez Członka Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Zarząd w drodze Uchwały

• z powodu działań niezgodnych ze statutem, prawem lub etyką
• powodu nie płacenia składek przez okres 2 lat i ich nie uzupełnienia 

w  ciągu  3  roku  kalendarzowego,  przy  czym  legitymacja  nie  jest 
wydawana już po pierwszym roku, aż do uzupełnienia należności.

11. W wypadku decyzji o wykluczeniu, zainteresowany zostaje wezwany listem, poleconym 
       lub mailowo do stawienia na  zebraniu Zarządu w celu złożenia wyjaśnień.
12. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje 
      prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego decyzja 
      jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz.
         a) kadencja wszystkich władz wybieralnych  trwa cztery lata,
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         b) wybór Członków Zarządów i Prezesa Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym 
              bezwzględną większością głosów w trakcie Walnego Zgromadzenia lub drogą 
              mailową po uprzednim poinformowaniu Zarządu o takim sposobie głosowania na 
             minimum 7 dni przed Walnym  Zgromadzeniem,
        c) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej 
             niż przez dwie kadencje.
3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
4. Może być zwołane zwyczajne lub nadzwyczajne Zgromadzenie Członków.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia jest zwoływane raz na rok przez prezesa 

Zarządu Stowarzyszenia po rozesłaniu drogą mailową do wszystkich Członków minimum 
na 21 dni przed datą zebrania sprawozdania merytorycznego Zarządu i sprawozdania 
finansowego oraz kandydatur Członków do wejścia do Zarządu.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przesłaniu pisemnego uzasadnienia do Zarządu i 
Członków stowarzyszenia w każdym czasie przez:

          a) Prezesa
          b) Zarząd 
          c) na wniosek Komisji Rewizyjnej
          d) pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
7. Procedurę zwołania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Wewnętrzny
8.  Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  
   co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania  w  tym  przedstawicieli  
     wszystkich Klubów Narodowych lub zgłoszonego na 7 dni przed datą zebrania, drogą 
      mailową. 
9. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad  Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Zarząd 
      podaje do wiadomości z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.
1o. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) zatwierdzanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia 
b) uchwalania zmian w statucie,
c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium, 
e) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) zatwierdzanie  sprawozdań  finansowych  i  uchwalanie  budżetu  na  kolejną  
            kadencję
g) uchwalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  wszystkich  innych     
           świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub wykluczenia Członków,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 
           majątku po jego likwidacji na konkretny cel lub na rzecz innego , wskazanego 
           stowarzyszenia.

7. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i realizowania uchwał 
Walnego  Zgromadzenia  Członków  oraz  reprezentowania  Stowarzyszenie  na  zewnątrz 
przez Prezesa samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu jednocześnie.

8. Zarząd składa się z 3 do 8 osób w tym: 
• prezesa
• wiceprezesa
• w razie potrzeby, dwóch wiceprezesów 
• sekretarza, 
• skarbnika. 
• członków zarządu
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9. Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Zarząd wybiera spośród powołanych w jego skład 
Członków stowarzyszenia podstawie uchwały, większością głosów.

10. W  wypadku  rezygnacji  lub  zawieszenia  Członka  Zarządu  uchwałą  Zarządu  
z uzasadnieniem, Zarząd może zaproponować wejście do Zarządu nowej osobie, ale jego 
kandydatura musi być zaakceptowana przez Komisje Rewizyjna i uchwalona na kolejnym 
Walnym Zgromadzeniu.

11. Procedury wyboru Prezesa reguluje regulamin Zarządu.
12. Posiedzenia  Zarządu  zwołuje  prezes  w miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  na 

kwartał. 
13. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) opracowywanie strategii dla stowarzyszenia na kadencję
d) przygotowywanie  sprawozdań  merytorycznych  i  finansowych  oraz  planów  
           działalności i planów budżetowych w systemie rocznym od ostatniego Walnego 
           Zgromadzenia,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia na jego rzecz,
f) podejmowanie  uchwał  o  nabywaniu,  zbywaniu  lub  obciążaniu  majątku  
            Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i) przyjmowanie  nowych  Członków  Stowarzyszenia  i  przygotowywanie  
            wniosków o skreślenie ze Stowarzyszenia dla Komisji Rewizyjnej.
j) Zarząd może zawiesić Członka Zarządu i pozbawić go funkcji,  ale skreślić  
         może dopiero Walne Zgromadzenie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji  
           Rewizyjnej,
k) Zarząd  opracowuje  regulamin  wewnętrzny  i  regulamin  Stowarzyszenia,  
            który zatwierdza Walne Zgromadzenie,
l) akceptowanie regulaminów działania Klubów Narodowych i przedstawienia  
           w formie załączników do dokumentów Walnego Zgromadzenia,
m) akceptowanie  wyboru  przewodniczących  Klubów  Narodowych  wybranych  
         minimum ilością 7 głosów lub większością głosów powyżej 7.

14. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
15. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  do  5  osób  w  tym  wybranego  pośród  siebie 

Przewodniczącego.
16. Od członków Komisji Rewizyjnej wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania 

w działalność Stowarzyszenia.
17. Decyzje o powstaniu nowych Klubów podejmuje Zarząd. Powstające Kluby składają 

propozycje działania do Zarządu. Kluby działają w ramach statutu i regulaminów 
Stowarzyszenia.
    (…)
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