Regulamin
Klubu Historycznego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Przyjęty uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z dnia 17.02.2022r
§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania Klubu Historycznego (zwanego dalej „Klubem”)
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (zwanego dalej „SDP”).
§2
Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą Klubu jest miasto
stołeczne Warszawa.
§3
Do Klubu mogą należeć członkowie SDP i chętni dziennikarze, nie należący do SDP, w tym osoby
należące do innych organizacji pod warunkiem, że cele tych organizacji nie są sprzeczne z celami
Klubu i statutem SDP.
§4
1. Uczestnikiem Klubu może być osoba fizyczna , która ma pełną zdolność do czynności
prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych oraz akceptuje regulamin klubu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest złożenie pisemnego wniosku oraz rekomendacja
dwóch członków klubu.
§5
Uczestnictwo w Klubie nie jest stosunkiem prawnym członkowstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dn. 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
§6
Klub zostaje powołany przez Zarząd Główny SDP z inicjatywy założycieli i działa zgodnie ze Statutem
SDP.
§7
Celem Klubu jest działalność kulturalno-edukacyjna rzecz środowiska dziennikarskiego przez:
-

1) szerzenie wiedzy o historii Polski i rozwijanie wiedzy historycznej,
2) - pielęgnowanie wartości patriotycznych,
3) - propagowanie najnowszych odkryć z dziedziny historii,
§8
Klub realizuje swoje cele przez:

1) inicjowanie i organizowanie spotkań, konferencji , debat i sesji, w ramach wymiany
poglądów na tematy historyczne,
2) organizowanie wyjść i wyjazdów w miejsca związane z historią Polski.
3) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie historycznym,
4) współpracę z organami państwowymi i samorządowymi oraz z instytucjami
,stowarzyszeniami i uczelniami .
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§ 9
Pracami Klubu kieruje zarząd, wybrany na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym. W tym samym trybie zarząd może zostać odwołany.
Członkami zarządu mogą być tylko osoby należące do SDP. W głosowaniu i wyborach władz
mogą brać udział wyłącznie członkowi e SDP.
W skład zarządu wchodzą trzy osoby: przewodniczący, wiceprzewodniczący i członek
zarządu.
Przewodniczący i członkowie zarządu są wybierani na czteroletnią kadencję.
Przewodniczący prowadzi spotkanie, a podczas jego nieobecności czyni to
wiceprzewodniczący lub członek zarządu.
Zebrania klubu odbywać się będą raz w miesiącu.

§ 10
Do zadań zarządu należy:
– realizacja zadań Klubu,
- przyjmowanie i wykluczanie z Klubu,
- organizowanie spotkań,
- reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
- zwoływanie posiedzeń Klubu,
- składanie rocznych sprawozdań dla Zarządu Głównego SDP.
§ 11

1. O przyjęciu lub wykluczeniu z klubu decyduje zarząd klubu.
2. Od decyzji odmownej przyjęcia do klubu lub o wykluczeniu z klubu przysługuje odwołanie do
Zarządu Głównego SDP w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Uprawnienie to przysługuje
tylko członkom SDP.
§ 12
Uczestnik Klubu ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, członka
zarządu (dotyczy członków SDP),
2) uczestniczyć w posiedzeniach i działalności klubu
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności klubu

4) uczestniczyć w tworzeniu programu klubu przez wyrażanie swych opinii o
działalności klubu oraz występować z inicjatywami.
5) odwoływać się do ZG SDP od decyzji zarządu (dotyczy członków SDP).
§ 13
Uczestnictwo w Klubie ustaje wskutek:
1) śmierci,
2) rezygnacji z przynależności do klubu zgłoszonej na piśmie,
3) wykluczenia z klubu wskutek pozbawienia praw publicznych prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego albo zachowania nie licującego z regulaminem Klubu
albo zasadami współżycia społecznego,
4) - utraty przez uczestnika zdolności do czynności prawnych,

