SKRÓT STATUTU
WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA PRASY LOKALNEJ
Rozdział I- Przepisy ogólne
§ 1. Stowarzyszenie pod nazwą Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej zrzesza
osoby prowadzące działalność na rzecz wspomagania i popularyzowania prasy lokalnej i
środowiskowej.
§ 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 3. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władzmiasto stołeczne Warszawa.
§ 4. Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i założeniach
programowych.
Rozdział II- Cele i formy działania
§ 6. Do podstawowych celów działalności Towarzystwa należy:
1) popieranie, wspomaganie i popularyzowanie prasy lokalnej i środowiskowej,
2) ochrona zawodowych i twórczych praw osób prowadzących działalność dziennikarską i
wydawniczą prasy lokalnej i środowiskowej,
3) podnoszenie poziomu edytorskiego prasy lokalnej i środowiskowej,
4) doskonalenie kwalifikacji zawodowych dziennikarzy i wydawców prasy lokalnej i
środowiskowej,
5) działanie na rzecz upowszechnienia kultury i krzewienia dobrych obyczajów,
6) integracja społeczności lokalnych wokół wspólnych celów socjalnych i ekonomicznych,
7) pogłębianie demokratycznych zachowań i sprawnego działania samorządów terenowych i
zawodowych.
§ 7. Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez:
1) prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na stały rozwój jakości i poziomu prasy
lokalnej i środowiskowej przez organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji,
dyskusji, pokazów i konkursów,
2) prowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej (organizowanie szkoleń
doskonalenia zawodowego, warsztatów),
3) prowadzenie informacji międzywydawniczej i międzyprasowej,
4) ochronę zawodowych i twórczych praw członków Towarzystwa, w tym pomoc prawną i
materialną,
5) współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych założeniach programowych,
6) prowadzenie działalności wydawniczej (własne czasopismo),
7) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) tworzenie fundacji wspierających cele Towarzystwa,
9) prowadzenie biblioteki, wideoteki i taśmoteki.
Rozdział III- Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.
§ 9. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski deklarujący
działalność na rzecz celów Towarzystwa, związany z działalnością w prasie lokalnej.
§ 10. Przyjmowanie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu
Towarzystwa, po uzyskaniu rekomendacji co najmniej dwóch członków Towarzystwa.
Członkowie Towarzystwa nie mogą współpracować ani wspierać czasopism w oczywisty
sposób naruszających zasady etyki dziennikarskiej i dobrych obyczajów.
§ 11. Członkowie zwyczajni maja prawo do:
- biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
- korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa.
§ 12. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
- postępowanie zgodne ze statutem, uchwałami władz Towarzystwa oraz obowiązującymi
regulaminami,
- branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa,
- opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.
§ 13. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która
zadeklaruje na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Członkiem honorowym
może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla środowiska prasy lokalnej.
Rozdział IV- Władze Towarzystwa
§ 18. Władzami Towarzystwa są:
- Zgromadzenie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński.
§ 19. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
Rozdział V- Zgromadzenie Członków
§ 22. Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Prawo
uczestniczeniu w Zgromadzeniu mają wszyscy członkowie Towarzystwa. Dla ważności
podejmowania uchwał konieczny jest udział połowy członków zwyczajnych. W drugim
terminie Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych
członków.
§ 23. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy (m.in.):
1) określanie kierunków działalności Towarzystwa,
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) wybór prezesa Towarzystwa,
5) wybór władz Towarzystwa.
Rozdział VI- Zarząd

§ 26. W skład Zarządu wchodzą: prezes Towarzystwa oraz członkowie wybrani
przez Zgromadzenie Członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego
grona wiceprezesa oraz sekretarza i skarbnika. Członkiem Zarządu może być osoba będąca
członkiem Towarzystwa nie krócej niż 6 miesięcy.
§ 27. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób
działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Członków.
§ 28. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla
Zgromadzenia Członków, a w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
2) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie komisji i zespołów Towarzystwa,
3) uchwalanie regulaminów dla komisji i zespołów,
4) podejmowanie uchwał o świadczeniach innych niż składki członkowskie,
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
6) określanie potrzeb finansowych Towarzystwa oraz kierowanie jego działalnością
budżetową i gospodarczą,
7) składanie sprawozdań Zgromadzeniu członków,
8) zwoływanie Zgromadzeń Członków.
Rozdział IX- Majątek Towarzystwa
§ 36. Dla realizowania celów statutowych Towarzystwo posiada majątek składający
się z:
1) funduszy wpływających ze składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie,
2) darowizn, zapisów i dotacji,
3) funduszy pochodzących z własnej działalności gospodarczej.
DEKLARACJA
O PRZYSTĄPIENIU DO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA PRASY LOKALNEJ
Ja, niżej podpisany(a):……………………………………………………………………….......
imię, nazwisko (lub nazwa organizacji, stowarzyszenia, firmy)

…………………………………………………………………………………………...............
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon (lub adres i telefon organizacji, stowarzyszenia, firmy)

oświadczam, że znane mi są cele i zasady działania Warszawskiego Towarzystwa Prasy
Lokalnej i proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Towarzystwa.
Informacja o pracy w prasie lokalnej i środowiskowej (dorobku lub działaniach na rzecz
rozwoju tej prasy) : ………………………..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Warszawa, dnia………2005 r.

……………………………….
Podpis

Decyzja Zarządu WTPL:………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
Warszawa, dnia………2005 r.

………………………………
Podpisy

