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Statut Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego 
 

tekst jednolity  

4 czerwca 2012 

 

Rozdział I. Postanowienia ogóle 

§ 1 

Stowarzyszenie o nazwie „Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na 

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 

79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa oraz 

współpracować z zagranicznymi organizacjami i instytucjami. 

 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać 

pracowników do prowadzenia swojej działalności. Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać swoich członków do 

wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia.  

 

§ 5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych założeniach 

programowych. 

 

§ 6 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Stowarzyszenia 

§ 7 

Celami Stowarzyszenia są: 

  

a.  popularyzacja osiągnięć i wspieranie twórców komiksu a także twórców dziedzin pokrewnych: literatury, 

ilustracji, malarstwa, street artu, animacji, filmu i fotografii 

b. opieka nad Małopolskim Studiem Komiksu, które jest działem wewnętrznym Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Krakowie, zajmującym się gromadzeniem komiksów i literatury na ich temat 

c. działalność edukacyjna dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w wieku senioralnym w zakresie 

obejmującym założenia programowe Stowarzyszenia 

d.   działalność wystawiennicza - produkcja i organizacja wystaw 

e.   organizacja Krakowskiego Festiwalu Komiksu 

f. promocja i organizacja wolontariatu 

g. działalność na rzecz mniejszości, osób niepełnosprawnych oraz równych praw kobiet i mężczyzn 

h. współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania wiedzy i wymiany doświadczeń dotyczących 

realizacji celów Stowarzyszenia 

i. reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec instytucji krajowych i zagranicznych 

 

§ 8 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

 

a. organizowanie spotkań popularyzatorskich z twórcami i wydawcami komiksu 

b.   organizowanie spotkań naukowych z badaczami i krytykami komiksu 

c.   organizowanie warsztatów tworzenia komiksu 

d. organizowanie pokazów, projekcji filmowych i koncertów 

e. organizowanie innych imprez kulturalnych 

f. organizowanie imprez promocyjnych, targów, wystaw 

g. organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń  
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h. gromadzenie utworów audiowizualnych i wydawnictw dot. komiksu 

i. prowadzenie biblioteki i filmoteki 

j. prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej 

k. prowadzenie działalności wydawniczej 

l. prowadzenie działalności impresaryjnej  

m. prowadzenie działalności w obszarze nowych technologii 

n.   realizację murali 

o. obejmowanie patronatu nad działalnością innych organizacji i instytucji 

p. wspieranie i promowanie środowisk artystycznych, intelektualnych i naukowych 

q. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą 

r. współpracę z organami administracji państwowej i organizacjami samorządowymi 

s. gromadzenie środków finansowych i materialnych 

t. promowanie i informowanie o działalności Stowarzyszenia 

 

§ 9 

1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe odpłatnie. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Do realizacji swych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach dozwolonych 

przepisami prawa. 

 

§ 10 

Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia oraz nagrody i przyznawać je osobom fizycznym, osobom 

prawnym lub instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego 

Stowarzyszenia. Ustanawianie wyróżnień i nagród oraz ich przyznawanie należą do kompetencji Walnego 

Zebrania. 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. zwyczajnych 

b. wspierających 

c. honorowych 

 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec posiadający 

pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który akceptuje 

postanowienia statutu i jest gotowy brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

oraz spełni następujące kryteria: 

a. przedstawi Zarządowi Stowarzyszenia pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia 

b. złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia przez 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

a. do biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia 

b. brać udział z Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

c. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia 

d. brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

e. inspirować i propagować działalność Stowarzyszenia 

f. uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów 

Stowarzyszenia 

g. korzystać z lokalu i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych 

h. posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia 

i. korzystać z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia 

j. korzystać z poradnictwa i obsługi prawnej stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia 

 

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a. brać aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia 

b. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia 
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d. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia  

e. stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 

f. regularnie opłacać składkę członkowską 

 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce 

zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie 

pozbawiona praw publicznych, która akceptuje postanowienia statutu Stowarzyszenia, a swoją 

kandydaturę zgłosi na piśmie. 

 

2. Członek wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia formę wspierania Stowarzyszenia. 

 

3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo: 

a. brać udział z Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym 

b. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia 

c. brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

d. inspirować i propagować działalność Stowarzyszenia 

e. uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów 

Stowarzyszenia 

f. posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia 

 

4. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a. brać aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia 

b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia 

c. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia  

d. stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 

 

§ 14 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w tworzeniu i popularyzacji 

dóbr kultury. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka wspierającego. 

 

§ 15 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla z listy członków Stowarzyszenia Zarząd 

Stowarzyszenia w drodze uchwały, zwykłą większością głosów. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w 

sprawie skreślenia z listy członków przysługuje w terminie do 14 dni odwołanie do Zebrania Walnego 

Członków Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po rozpatrzeniu pisemnego 

wniosku członka zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

1. Członkowsko osoby fizycznej w Stowarzyszeniu ustaje w razie: 

a. dobrowolnego pisemnego wystąpienia członka 

b. skreślenia z listy członków 

c. śmierci członka 

2. Członkowsko osoby prawnej w Stowarzyszeniu ustaje w razie: 

a. dobrowolnego pisemnego wystąpienia członka 

b. skreślenia z listy członków 

c. utraty osobowości prawnej przez członka 

 

§ 17 

Skreślenie z listy członków może nastąpić: 

a. gdy członek nie bierze udziału w żadnej formie działalności Stowarzyszenia 

b. gdy członek postępuje wbrew statutowi i uchwałom władz Stowarzyszenia 

c. gdy członek swoją postawą i działalnością działa na szkodę Stowarzyszenia 

d. gdy członek zalega z opłacaniem składki członkowskiej za okres przekraczający 12 miesięcy 

e. gdy członek utracił prawa publiczne w wyniku prawomocnego wyroku sądu 

f. na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia 
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Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 18 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

 

§ 19 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

 

§ 20 

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może 

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 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. 

  

 

§ 21 

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 22 

Walne Zebranie Członków 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należą: 

a. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia 

b. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

c. ocena działalności Stowarzyszenia i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

d. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz 

członków Stowarzyszenia 

e. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

f. nadawanie członkostwa honorowego 

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków 

Stowarzyszenia 

h. zmiany w statucie Stowarzyszenia 

i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 

j. rozpatrywanie pozostałych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia 

 

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i 

raz na 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.  

 

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków. 

 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia: 

a. na podstawie uchwały Zarządu 

b. na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej 

c. na pisemne żądanie co najmniej 50% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia 

 

7. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków. 

 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zajmuje się tylko sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

9. Przebieg Walnego Zebrania Członków: 

a. Walne Zebranie Członków obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad 
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b. w Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni z głosem 

decydującym oraz członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni goście z głosem 

doradczym 

c. każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos 

d. w razie braku 50% osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Walnego 

Zebrania Członków, Zarząd wyznacza drugi termin 

e. uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie 

bez względu na liczbę uprawnionych 

f. z obrad Walnego Zebrania sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący 

Zebrania oraz protokolant 

 

§ 23 

Zarząd 

 

1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są w wyborach jawnych przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. Zarząd składa się z 4 osób: 

a. Prezesa 

b. Wiceprezesa 

c. Sekretarza 

d. Skarbnika 

 

2. Ogólne zasady pracy Zarządu: 

a. Zarząd pracuje społecznie 

b. posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał 

c. posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia jeden z członków Zarządu 

d. uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków 

Zarządu, w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa 

e. na dokumentach zewnętrznych Stowarzyszenia wymagane są 2 podpisy członków Zarządu, w 

tym Prezesa 

 

3. Do kompetencji Zarządu należą: 

a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia 

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

c. opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań z jego realizacji 

d. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków 

e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

f. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia 

g. skreślanie z listy członków Stowarzyszenia 

h. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia 

i. ustalanie wysokości składki członkowskiej 

j. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów 

k. nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań 

l. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i zagranicznych 

organizacji o podobnych założeniach programowych 

 

§ 24 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnątrz Stowarzyszenia. 

 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w wyborach jawnych przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego i Sekretarza. 

 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok. 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący. 

 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich 

członków Komisji Rewizyjnej. 
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5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej 

b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami 

dotyczącymi udzielania ustępującemu Zarządowi absolutorium 

c. przedstawianie Zarządowi i na Walnym Zebraniu Członków uwag i wniosków dotyczących 

działalności Stowarzyszenia 

d. kontrola opłacania składek członkowskich 

e. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

Rozdział V. Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia 

§ 25 

Na majątek i inne środki finansowe Stowarzyszenia składają się: 

a. składki członkowskie 

b. wpływy z ofiarności społecznej i sponsoringu 

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty 

d. spadki, darowizny, zapisy 

e. odsetki bankowe 

f. wpływy z odpłatnej realizacji celów statutowych 

 

§ 26 

Majątek Stowarzyszenia stanowią również: ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, papiery wartościowe, 

środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 27 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 28 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni są 

Prezes Stowarzyszenia i drugi członek Zarządu działający łącznie. 

 

§ 29 

Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności, w tym również 

przekazania części uprawnień Skarbnika zatrudnionemu księgowemu lub firmie księgowej. 

 

Rozdział VI. Zmiana statutu Stowarzyszenia 

§ 30 

Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, w tym co najmniej dwóch członków 

urzędującego zarządu. 

 

Rozdział VII. Rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 31 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, w tym co najmniej dwóch 

członków urzędującego zarządu. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz przeznaczenie 

majątku Stowarzyszenia. 

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję 

Likwidacyjną. 

4. Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest dopełnienie wszystkich obowiązków likwidacyjnych 

wynikających z ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi 

zmianami), w tym złożenie wniosku o skreślenie Stowarzyszenia z rejestru. 


