STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I – Przepisy ogólne
§1
Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich 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 póź. zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.
§4
1. Stowarzyszenie posiada własne znaki i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wizualizację znaku Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszego statutu.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
być członkiem tych organizacji.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
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Rozdział II – Cele Stowarzyszenia

§7
Celami Stowarzyszenia są:
1) działalność na rzecz podwyższania kwalifikacji zawodowych dziennikarzy, osób
posługujących się narzędziami komunikacji społecznej
2) ochrona godności oraz etyki zawodu dziennikarza z poszanowaniem prawa do
przekonań i poglądów
3) działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna oraz socjalna
4) inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych, mających związek z pracą
dziennikarską
5) reprezentowanie oraz ochrona zawodowych, twórczych, materialnych
i społecznych potrzeb dziennikarzy
6) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) przeprowadzanie szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych różnym
formom doskonalenia zawodowego oraz komunikacji społecznej
2) realizowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami rządowymi, samorządowymi,
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
3) współpracę ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi
4) przewidzianą prawem ochronę warunków pracy i interesów zawodowych
5) organizowanie pomocy socjalnej i prawnej dla członków Stowarzyszenia
6) organizowanie pomocy socjalnej dla rodzin członków Stowarzyszenia
7) nawiązywanie kontaktów z organizacjami dziennikarskimi w kraju i za granicą
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Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
§10
1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd uchwałą podjętą nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację.
§12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna popierająca
cele Stowarzyszenia i wspierająca go finansowo, rzeczowo lub merytorycznie.
§13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia zostaje osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. O nadaniu tytułu członka honorowego decyduje Walne Zebranie w formie uchwały, na
wniosek Zarządu lub minimum pięciu członków Stowarzyszenia.
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§14
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu
3) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z celami statutowymi
5) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez
Stowarzyszenie
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia
3) regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia
4) dbania o mienie Stowarzyszenia
5) przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej
§15
1. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać władze Stowarzyszenia
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu
3) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z celami statutowymi
5) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez
Stowarzyszenie
2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia
3) regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia
4) dbania o mienie Stowarzyszenia
5) przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej
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§16
1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:
1) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia
2) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z celami statutowymi
3) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez
Stowarzyszenie
§17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający
sześć miesięcy,
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz
Stowarzyszenia.
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
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Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§19
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej
liczby członków Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie musi zostać zwołane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w celu
przedstawienia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia
2) uchwalenie statutu i jego zmian
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku
6) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7

§20
1. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym Prezesa.
2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwoje członków Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
trzech członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
7. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka
Zarządu, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego
Walnego Zebrania.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia
zgodnie z celami statutowymi
2) ustalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
5) zwoływanie Walnego Zebrania
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania i zawieszania
członków
7) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
9) ustalanie wysokości i częstotliwości płacenia składek członkowskich
10) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu
11) zapewnienie warunków i środków dla prawidłowego przeprowadzania
kontroli przez Komisję Rewizyjną
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§21
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i jest wybierana przez Walne Zebranie
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
5. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka
Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie
najbliższego Walnego Zebrania.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada raz do roku Walnemu Zebraniu wyniki kontroli pracy
Zarządu.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i żądanie wyjaśnień
3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani
stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.
9. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie
przestępstwo członka Komisji Rewizyjnej z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.
10. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
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11. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Na
podstawie jednomyślnie podjętej uchwały wskazującej uzasadnienie, Komisja może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
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Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia i gospodarka
finansowa

§22
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe,
pieniądze i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie
2) dochody z majątku
3) dotacje na realizację zadań publicznych
4) darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł
5) zapisy i spadki od osób fizycznych i prawnych
6) środki otrzymane od sponsorów
7) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Stowarzyszenia
3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
§23
Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu,
w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa.
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Rozdział VI – Zmiany statutu i rozwiązanie
Stowarzyszenia

§24
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu.
§25
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel, na jaki
przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
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Załącznik 1. – Logotyp Stowarzyszenia
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