STATUT STOWARZYSZENIA CECH FANTASTYKI „SKIERCON”
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Cech Fantastyki „SkierCon” i w dalszych postanowieniach statutu
zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie zrzesza miłośników fantastyki.
§ 2.
Stowarzyszenie:
1. Jest zawiązane na czas nieokreślony.
2. Posiada osobowość prawną.
3. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
§ 3.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Skierniewice.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania
swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem,
że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
§ 4.
1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci i logotypu. Wzór odznaki, pieczęci
i logotypu ustala Zarząd Stowarzyszenia.
2. Nazwa Stowarzyszenia, wzór odznaki, pieczęci i logotypu są zastrzeżone.
§ 5.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§ 6.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód zostanie przeznaczony
na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania Stowarzyszenia.
§ 7.
1. Działalność Stowarzyszenia realizowana jest na rzecz ogółu społeczności poprzez działania
o charakterze obywatelskim i obejmuje swym zakresem w szczególności zadania publiczne
z obszaru:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
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3) turystyki i krajoznawstwa;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6) wypoczynku dzieci i młodzieży;
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
2. Celami działalności Stowarzyszenia są w szczególności:
1) prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do rozwoju
społeczeństwa w zakresie kultury, edukacji i wychowania;
2) wspieranie czytelnictwa i propagowanie literatury;
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) aktywizacja młodzieży i dorosłych do udziału w życiu społecznym i kulturalnym;
5) wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej poświęconej
tematyce fantastyki i historii, w tym rozbudzanie zainteresowań osiągnięciami
współczesnej nauki, oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie;
6) tworzenie warunków do twórczości amatorskiej w zakresie szeroko pojętej

kultury;
7) gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów
służących propagowaniu wiedzy z zakresu kultury;

8) rozwijanie kontaktów i współpraca między środowiskami miłośników fantastyki
w Europie i na świecie;
9) wspieranie działań ukierunkowanych na ochronę i popularyzację dziedzictwa
przyrodniczego;
10) tworzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) stwarzanie dogodnych warunków kontaktu z dziełami i twórcami kultury.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie – konwentów, festiwali, performance, spotkań, prelekcji, pokazów,
wykładów, wyjazdów, gier, dyskusji, odczytów, wystaw, koncertów, seansów filmowych,
spotkań z pisarzami, filmowcami, tłumaczami, krytykami i wydawcami zajmującymi się
fantastyką, tak w formie jednostkowych imprez, konwentów i seminariów, jak i imprez
otwartych dla osób spoza Stowarzyszenia;
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2) prowadzenie otwartych for dyskusyjnych;
3) prowadzenie działalności publikacyjnej, internetowej, wydawniczej, kolportażowej
i prasowej;
4) współpracę z organami administracji publicznej, innymi instytucjami, podmiotami
i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
5) prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych talentów

i wspierania debiutów, wspierania twórczości i propagowania dorobku
artystycznego oraz naukowego członków Stowarzyszenia;
6) podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej
w Stowarzyszeniu społeczności;
7) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
8) organizację konkursów związanych z celami działalności Stowarzyszenia;
9) ułatwianie zbiorowego udziału członków Stowarzyszenia w konwentach, festiwalach
i wydarzeniach kulturalnych organizowanych w kraju i za granicą.
§ 9.

Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków, a do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział 3. Członkowie stowarzyszenia.
§ 10.
Stowarzyszenie posiada członków:
1) Zwyczajnych;
2) Wspierających;
3) Honorowych;
4) Sympatyków.
§ 11.
1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia.
2. Nadanie członkostwa następuje decyzją Zarządu na podstawie:
1) złożenia pisemnej deklaracji;
2) uiszczenia obowiązujących opłat członkowskich.
§ 12.
1. Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
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2. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji
na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Możliwe jest członkostwo wspierające na czas
określony.
3. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jako Członek
Wspierający działa za pośrednictwem określonego przez siebie przedstawiciela.
§ 13.
1. Członkami Honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkostwo Honorowe Stowarzyszenie może zostać przyznane za szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, edukacji i wychowania.
§ 14.
1. Członkami Sympatykami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które wnoszą wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkami Sympatykami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które nie ukończyły 16 roku
życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Członkiem Sympatykiem Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 15.
1. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3) udziału w zebraniach, spotkaniach, wykładach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie;
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
5) wypowiadania

się, wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do władz
Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące jego działalności i żądania
informacji o sposobie ich załatwienia;

6) posługiwania się legitymacją i odznakami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek członkowskich;
4) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia;
5) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
6) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
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§ 16.
1. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
2. Członkowie Wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 17.
1. Członkowie Sympatycy Stowarzyszenia nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia jako obserwatorzy.
2. Członkowie Sympatycy są zwolnieni ze składek członkowskich.
3. Członkowie Sympatycy
Stowarzyszenia.

mają

obowiązek

przestrzegania

statutu

oraz

uchwal

władz

§ 18.
1. Przynależność Członka Zwyczajnego do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
2) śmierci;
3) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia;
c) nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej
6 miesięcy za wyjątkiem usprawiedliwionych przypadków;
d) nie płacenia składek za okres przynajmniej 2 lat.
5) wykluczenia uchwałą Zarządu na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wspierające ustaje na podstawie:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
2) śmierci osoby fizycznej, utraty osobowości prawnej przez osoby prawne lub likwidacji
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
3) z dniem upłynięcia zadeklarowanego czasu członkostwa wspierającego;
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia;
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5) wykluczenia uchwałą Zarządu na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
3. Przynależność Członka Honorowego do Stowarzyszenia ustaje na podstawie:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
2) wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Przynależność Członka Sympatyka do Stowarzyszenia ustaje na podstawie:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia;
3) śmierci;
4) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.
5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od pisemnego
powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
6. Stowarzyszenie może korzystać z działalności wolontariuszy na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia.
Dział I. Postanowienia ogólne.
§ 19.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu
stanowią inaczej.
4. W razie, gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.
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Dział II. Walne Zgromadzenie Członków.
§ 20.
1. Walne Zgromadzenie Członków:
1) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia;
2) jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział Członkowie Zwyczajni z głosem stanowiącym,
Członkowie Wspierający i Honorowi z głosem doradczym oraz Członkowie Sympatycy jako
obserwatorzy.
3. Zarząd powiadamia Członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Członków, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. Walne
Zgromadzenie Członków decyduje o jawności/tajności głosowania.
5. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał:

1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 3/4 wszystkich członków;
2) w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian statutu;
3) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie regulaminu działania Walnego Zgromadzenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz
Komisji Rewizyjnej;
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego
władze;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
11) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego;
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
7. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
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8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co 4 lata

jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, nie później jak dwa miesiące po upływie
czterech pełnych lat kadencji.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd Stowarzyszenia.
10. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
2) na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia.
11. Wniosek taki powinien zawierać porządek obrad.
12. W przypadku, gdy Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w terminie
dwóch miesięcy i w trybie przewidzianym w poprzednich paragrafach, prawo zwołania Walnego
Zgromadzenia Członków przysługuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej.
13. Na Walnym Zgromadzeniu Członków mogą być obecni goście, zaproszeni przez Zarząd lub
Komisję Rewizyjną.

Dział III. Zarząd Stowarzyszenia.
§ 21.
1. Zarząd Stowarzyszenia:
1) jest organem wykonawczym;
2) jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
3) składa się z pięciu do ośmiu Członków Zarządu:
a) prezesa,
b) co najmniej dwóch wiceprezesów,
c) skarbnika,
d) sekretarza.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2) realizacja celów Stowarzyszenia;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5) podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia;
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
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7) przyjmowanie i wykluczanie Członków.
3. Stowarzyszenie reprezentuje trzech współdziałających ze sobą Członków Zarządu.
4. W przypadkach, gdy skutki finansowe dla Stowarzyszenia nie przekraczają 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych 0/100), Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje jeden Członek Zarządu po
poinformowaniu pozostałych Członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3/4 jego
Członków.
6. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. W przypadku, gdy w trakcie kadencji odejdzie z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia taka
liczba osób, że przy kooptacji nie można spełnić warunku określonego w §19 ust. 4, Zarząd
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty zmniejszenia się wymaganej liczby członków
pochodzących z wyboru, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu
obsadzenia wakujących miejsc na resztę trwania kadencji.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
W posiedzeniach tych mogą brać udział zaproszeni goście (w tym Członkowie Wspierający
i Honorowi oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej) z głosem doradczym.

Dział IV. Komisja Rewizyjna.
§ 22.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu Członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
2) składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków;;
3) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.
5. W przypadku, gdy w trakcie kadencji odejdzie z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej taka liczba
osób, że przy kooptacji nie można spełnić warunku określonego w §19 ust. 4, Zarząd
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty zmniejszenia się wymaganej liczby członków
pochodzących z wyboru, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu
obsadzenia wakujących miejsc na resztę trwania kadencji.
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STATUT STOWARZYSZENIA CECH FANTASTYKI „SKIERCON”
Rozdział 5. Majątek i fundusze
§ 23.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich;
2) prowadzonej działalności gospodarczej;
3) przewidzianych prawem form pomocy publicznej;
4) darowizn, spadków, zapisów;
5) dochodów z własnej działalności statutowej;
6) dochodów z nieruchomości i ruchomości i praw majątkowych będących własnością lub
w użytkowaniu Stowarzyszenia;
7) odsetek bankowych;
8) odpisów z podatku tworzonych na podstawie odrębnych przepisów;
9) dotacji i ofiarności publicznej.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach
majątkowych wymagane są podpisy trzech Członków Zarządu.
4. Do zawarcia umów dotyczących zaciągnięcia przez stowarzyszenie zobowiązań powyżej kwoty
7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 0/100) konieczna jest zgoda wszystkich Członków
Zarządu.
5. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do
zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe
§ 24.
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Stowarzyszenia mogą być
dokonywane w formie listu poleconego bądź drogą elektroniczną.
2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, a w szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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