STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany”
Uchwalony przez założycieli w Krakowie dnia 5 lipca 2010 roku
Wraz ze zmianami uchwalonymi dnia 30 września 2013 roku

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany”, zwane dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( tekst jednolity ze zmianami z dnia 28 lutego Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2

1.

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Kraków.

2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
kulturalnymi i edukacyjnymi o podobnych celach. Może pozostawać członkiem tych organizacji na
zasadach pełnej autonomii.
§3

1.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

3.

Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§4
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w dziedzinie filmu w tym:

1.

Wydawanie Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany”, czasopisma anglojęzycznego
„SCREENs” oraz książek o charakterze kulturoznawczym

2.

Inicjacja, organizacja bądź wspieranie imprez o charakterze kulturowym i edukacyjnym takich jak:
przeglądy, pokazy, festiwale, a także konferencje, sympozja oraz szkolenia.

§5
Dla osiągnięcia celów wymienionych w § 4 Stowarzyszenie:
1. Wydaje Czasopismo o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” i czasopismo anglojęzyczne „SCREENs”,
2. Organizuje konferencje, panele dyskusyjne i sympozja, szczególnie w zakresie audiowizualności,
3. Prowadzi działalność edukacyjną przez organizację wykładów, prelekcji, szkoleń, spotkań z artystami,
krytykami filmowymi i widzami,
4. Organizuje imprezy kulturalne, przeglądy filmowe, specjalne pokazy i festiwale,
5. Wydaje książki naukowe, zwłaszcza z zakresu filmoznawstwa, medioznawstwa i kulturoznawstwa,
6.

Zawiązuje i wspiera inicjatywy mające na celu pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu
filmoznawstwa.

7. Promuje małopolskie inicjatywy naukowo-kulturalne,
8.

Podejmuje inicjatywy i działania mające na celu: : rozwój społeczeństwa obywatelskiego i
informacyjnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu w zakresie audiowizualności
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

9. Stowarzyszenie prowadzi:
1/ działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a.

wydawania czasopisma o tematyce audiowizualnej „EKRANy” i czasopisma anglojęzyczne
„SCREENs”,

b.

Wydawania książek naukowych, zwłaszcza z zakresu filmoznawstwa, medioznawstwa i
kulturoznawstwa,

2/ działalność nieodpłatną pożytku publicznego w pozostałych celach

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§6
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających, honorowych.

§7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację
zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od daty złożenia deklaracji.
3.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji
celów Stowarzyszenia.

4.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Formę i rodzaj wspierania
Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

5.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo
co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§8
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
5. Udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem stanowiącym
§9
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
2. uczestniczenia w każdym Walnym Zebraniu Członków,
3. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. regularnego opłacania składek.
§ 10
1.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

2.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania

statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mogą być zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a/ dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu,
b/ wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 13
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 14

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 15
1.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2.

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy
kadencje.
Walne Zebranie Członków
§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.

Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. W Walnym Zebraniu winna
uczestniczyć co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Jeśli na
zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, który następuje 30
minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a/ z własnej inicjatywy
b/ na żądanie członków Komisji Rewizyjnej
c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub
żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych oraz na wniosek co najmniej połowy członków uczestniczących w zebraniu uchwały
podejmowane są w głosowaniu tajnym.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian Statutu
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9.

podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 18

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa,
sekretarza i skarbnika
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7. Zwoływanie Walnego Zebrania,
8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
9. Ustalenie wielkości zatrudnienia i zasad prowadzenia Biura Stowarzyszenia oraz Redakcji Czasopisma
„EKRANy” i „SCREENs”
10. Opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów z innych
programów,
11. realizację projektów własnych Stowarzyszenia,
12. wybór godła i logo Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna
§ 20

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.

3.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu

§ 21
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.

Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego
Zgromadzenia.

2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
4. Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru nie podlega Zarządowi
Stowarzyszenia

Rozdział V. Majątek i działalność gospodarcza
§ 22
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
4. dochody z majątku
5. dochody z odpłatnej działalności statutowej
6. dochody z własnej działalności gospodarczej

§ 23
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Do działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie należą w szczególności
reklamowych i marketingowych.

usługi promocyjne,

§ 24
Decyzje w sprawie nabywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd,
Stowarzyszenie nie może:
1.

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
Członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi
Członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, członków organów Stowarzyszenia lub
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywać majątku na rzecz jego Członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4.

dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia oraz od ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Sposób reprezentacji
§ 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest
Prezes Zarządu lub Członek Zarządu działający na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Prezesa Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 26
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27
1.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
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