
Statut Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku 

 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku zwane 
dalej "Stowarzyszeniem", jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i 
trwałym. 
 
§ 2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk. 
  
§ 3 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach ( jednolity tekst Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001r.) oraz 
niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
 
§ 4 
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność poza  
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 5 
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 
 
§ 6  
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji. 
2. O przynależności Stowarzyszenia do krajowych i zagranicznych organizacji 
decyduje Walne  
Zebranie w drodze uchwały. 
3. Przedstawicieli do krajowych i zagranicznych organizacji wybiera Walne 
Zebranie w drodze uchwały w liczbie określonej w tej uchwale.  
 
§ 7 
Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
§ 8 
Celami Stowarzyszenia są: 
 
1. Doprowadzenie do powstania Centrum Dokumentacyjno – Komunikacyjnego 
Güntera Grassa jako samodzielnego oddziału Muzeum Historycznego Miasta 
Gdańska, a po jego powstaniu wspieranie i rozwijanie jego działalności. 
2. Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zbierania, 
dokumentowania, prezentowania materiałów literackich, krytycznych, 
publicystycznych plastycznych, filmowych czy fotograficznych związanych z 
twórczością Güntera Grassa  
i jego związkami z Gdańskiem 



3. Działanie na rzecz upowszechniania inicjatyw i dokonań wywodzących się z 
ducha twórczości Güntera Grassa.  
4. Wspieranie inicjatyw upamiętniających i dokumentujących historię 
wielonarodowego Gdańska  
5. Podejmowanie  i wspieranie działań na rzecz dialogu pomiędzy narodami, w 
szczególności sąsiadującymi z Polską. 
6. Upamiętnianie sylwetek wybitnych gdańszczan, których dzieła wpisały się 
historię europejską i światową. 
7. Wymiana informacji i współpraca z innymi ośrodkami Güntera Grassa. 
  
  § 9 
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1. Działanie na rzecz pozyskiwania i gromadzenia dokumentów i materiałów 
literackich 
2. Organizację wystaw, konferencji, sympozjów, szkoleń i spotkań 
popularyzujących  
cele Stowarzyszenia 
3. Prowadzenie działalności wydawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem 
nośników nowych technologii 
4. Zabieganie o wszechstronną pomoc finansową na realizację wytyczonych 
celów 
5. Wspieranie wszelkich działań innych towarzystw, instytucji czy grup, których 
cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia 
6. Pozyskiwanie środków na statutowe cele 
7. Prowadzenie wielojęzycznej działalności informacyjnej o materiałach 
dostępnych  
w Stowarzyszeniu za pomocą publikacji oraz strony internetowej 
8. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i 
samorządowych oraz w kontaktach z innymi stowarzyszeniami. 
9. Prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej działalność 
statutową Stowarzyszenia. 
10. Wspieranie nowych inicjatyw twórczych  
11. Dokumentację dotychczasowych dokonań twórczych wywodzących się z 
ducha twórczości  
Güntera Grassa, ze szczególnym zastosowaniem nowych technologii 
12. Zbieranie materiałów historycznych . 
13. Inicjowanie i organizowanie spotkań, konferencji, wystaw, publikacji, 
konkursów i innych   
14. Rewitalizację ulic i obiektów związanych bezpośrednio z biografią Güntera 
Grassa  
oraz opisanych w jego dziełach. 
15. Ustanowienie tras spacerowych szlakiem Güntera Grassa z myślą o 
zamiejscowych i  
zagranicznych miłośnikach jego twórczości . 
16. Pozyskiwanie stypendiów i nagród dla wybitnych dokonań twórczych. 
17. Podejmowanie inicjatyw wydawniczych w zakresie statutowych 
zainteresowań Stowarzyszenia.  
  
 § 10 
 Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy 



członków. 
 Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do realizacji swoich zadań . 
  
  § 11 
 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad 
określonych  
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Dochód nie może być 
przedmiotem podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. 
  
  
 Rozdział II 
 Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 
  
 § 12 
 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. członków zwyczajnych 
2. członków wspierających 
3. członków honorowych 
  
 § 13 
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia 
stają się wszyscy członkowie założyciele. 
2. Członkami zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być: 
a. pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych bez względu na 
miejsce zamieszkania,  
b. pełnoletni cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania,  
jeśli przedstawią opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków 
Stowarzyszenia, złożą 
deklarację członkowską i wniosą opłatę wpisową oraz zostaną przyjęci przez 
Zarząd. 
  
 § 14 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna (obywatel 
Rzeczpospolitej  
lub cudzoziemiec), polska lub zagraniczna osoba prawna oraz inny 
przedsiębiorca  
bez względu na formę organizacyjno - prawną, który złoży oświadczenie woli 
Zarządowi Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne 
działalności Stowarzyszenia, a Zarząd Stowarzyszenia podejmie w tej kwestii 
stosowną uchwałę. 
2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z 
Zarządem Stowarzyszenia.  
  
 § 15 
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie 
zasłużonym  
dla działalności Stowarzyszenia, albo za wybitne zasługi w dziedzinach 
będących celami Stowarzyszenia, albo za wybitne zasługi w dziedzinie badań 



naukowych, twórczości artystycznej i popularyzacji działalności Güntera 
Grassa. 
2. Nadanie i pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego 
Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu. 
  
  
  
 § 16  
 Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez 
przyjęcie kandydatury w drodze uchwały  Zarządu Stowarzyszenia podjętej 
zwykłą większością głosów. 
  
 § 17 
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są: 
a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 
Stowarzyszenia 
b. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia 
c. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
postanowień Statutu  
i uchwał władz Stowarzyszenia 
d. regularnie opłacać składki członkowskie 
2. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach 
b. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 
Stowarzyszenia 
c. na wniosek zainteresowanego po rozpatrzeniu przez Zarząd, używania 
odznaki  
i używania znaku organizacyjnego Stowarzyszenia w granicach ustalonych 
przez  Zarząd oraz używania tytułu „Członek Stowarzyszenia Güntera Grassa w 
Gdańsku”  
d. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej 
działalności 
e. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom 
Stowarzyszenie. 
 
§ 18 
Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego 
prawa wyborczego –  i jest zwolniony z opłacania składek. 
 
§ 19 
Członek wspierający ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego 
prawa wyborczego – i jest zobowiązany do opłacania składek 
 
§ 20 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. pisemnego oświadczenia o rezygnacji skierowanego do Stowarzyszenia 
2. wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków wobec: 
a.  zalegania z opłatą składek członkowskich za okres powyżej 12 miesięcy,  
       po uprzednim pisemnym upomnieniu  
b.     skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę 



dodatkową utraty  
            praw publicznych 
3. śmierci członka 
4. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania podjętą w oparciu o prawomocne 
orzeczenie Sądu  
    Koleżeńskiego: 
    a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia 
    b. za nieusprawiedliwione uchylanie się od przyjętych obowiązków w 
pracach Stowarzyszenia  
    c. za działanie na szkodę innych członków Stowarzyszenia 
5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną 
albo zaprzestanie  
    działalności przez członka wspierającego nie mającego osobowości prawnej 
lub wstrzymanie  
    zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia 
                                                    
 
Rozdział III 
Władze Stowarzyszenia 
 
§ 21 
 Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
4. Sąd Koleżeński 
 
§ 22 
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybór tych władz 
odbywa się  
w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania 
Członków.  
  
§ 23 
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21 
pkt 2,3,4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w 
drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego 
skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać  
nie więcej niż połowę składu organu. 
 
§ 24 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu, chyba, że statut 
stanowi inaczej. 
 
§ 25 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem 
stanowiącym oraz mogą wziąć udział z głosem doradczym członkowie 
honorowi i wspierający.  



3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz roku kalendarzowym w 
pierwszym kwartale powiadamiając członków o terminach, miejscu i porządku 
obrad listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 
dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 
4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawnionych  
do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 
wyznaczony  
o 30 minut później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez 
względu na liczbę członków, którzy stanowić będą quorum. 
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
 
 
 
 
§ 26 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
a. z własnej inicjatywy 
b. na wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby zwyczajnych członków 
Stowarzyszenia 
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane listami poleconymi 
lub w inny skuteczny sposób w ciągu 1 miesiąca od daty wpłynięcia wniosku i 
obradować  
nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 
§ 27 
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 
Sądu Koleżeńskiego 
3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminów władz 
Stowarzyszenia 
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi  
5. wybór i odwoływanie Prezesa oraz innych członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 
6. uchwalanie zmian statutu  
7. ustalanie znaku organizacyjnego i odznak Stowarzyszenia 
8. nadawanie godności członka honorowego 
9. podejmowanie uchwał na wniosek uczestników zebrania 
10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i sposobie 
zagospodarowania  
jego majątku oraz o połączeniu się z innym stowarzyszeniem 
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 
Stowarzyszenia 
12. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego 
13. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu 
14. ustalanie wysokości składek i wpisowego dla członków zwyczajnych  
15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu 
finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenia 



działalności gospodarczej 
16. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach  
nie uregulowanych Statutem .  
  
 § 28 
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. Celem jego działalności 
jest zapewnienie poprawnego i efektywnego funkcjonowania Stowarzyszenia 
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa,  Skarbnika i Sekretarza oraz 1 
członka zarządu. Wybierani są oni przez Walne Zebranie. 
3. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie w odrębnym 
głosowaniu 
4. Zarząd  konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając 
spośród siebie Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. 
5. Podziału funkcji pomiędzy członków Zarządu oraz udzielenia imiennych 
pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych 
i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym 
pierwszym posiedzeniu. 
 
6. Do kompetencji Zarządu należy: 
a. przyjmowanie lub wykreślanie członków Stowarzyszenia 
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 
c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 
d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia 
e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia  
 
§ 29 
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu osobowego Zarządu, a w przypadku równej liczby 
głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 
2. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. 
 
§ 30 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie 
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego  
i sekretarza. 
4. Przedmiotem działalności Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie nadzoru nad 
działalnością władz Stowarzyszenia. 
5. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 
a. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia 
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych i nadzór nad ich wykonaniem  
c. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu 
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania 
e. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 
      Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości 
f. przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności 
g. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie  
ich do wiadomości członków. 
 



§ 31 
Sąd Koleżeński składa się z 5 członków Stowarzyszenia nie będących 
członkami Zarządu  
ani Komisji Rewizyjnej. 
 
§ 32 
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie pisemnych 
wniosków Zarządu  
       i Komisji Rewizyjnej, dotyczących naruszenia norm statutowych przez 
członków. 
2. Sąd Koleżeński rozpatruje też spory pomiędzy członkami na pisemny 
wniosek  
       zainteresowanych. 
3. Sąd Koleżeński rozpatruje wnioski w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od 
ich złożenia. 
4. Sąd Koleżeński prowadzi postępowanie i może wymierzyć karę upomnienia, 
nagany, 
okresowego zawieszenia praw członkowskich do 6 miesięcy oraz może 
wnioskować  
do  Walnego Zebrania o wykluczenie  ze Stowarzyszenia . 
5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do 
wiadomości wszystkich członków. 
6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do 
najbliższego Walnego Zebrania w ciągu miesiąca od ogłoszenia orzeczenia. 
  
 
Rozdział IV 
Fundusze i majątek Stowarzyszenia 
 
§ 33 
1. Fundusz i majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek 
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności 
gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności 
publicznej i dotacji państwowych.  
2. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości. 
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania. 
5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
wymagany jest podpis: Prezesa Zarządu i członka Zarządu łącznie lub dwóch 
członków Zarządu łącznie.  
6. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 
statutowych  
i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. 
 
§ 34 
Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, 
podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, a w 
drugim terminie większością 2/3 głosów obecnych członków. 
 



§ 35 
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o 
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która 
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Uchwała wymaga większości 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym 
terminie, a w drugim terminie większości 2/3 głosów obecnych członków. 
 


