Statut Stowarzyszenia Media Dizajn
Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Media Dizajn,
zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
§ 2.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(tj. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W wypadku, gdy wymaga
tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
§ 3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na wolontariackiej pracy swoich członków. Stowarzyszenie
do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań
osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
§ 4.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział II Cele i sposoby działania
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest:
• Wspierania rozwoju i promocja designu i designu usług (service design).
• Działanie na rzecz kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
• Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
• Promowanie i wdrażanie technologii ICT i nowych mediów.
• Działania na rzecz równania statutu kobiet i mężczyzn, tolerancji i równości szans.
• Współpraca z innymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach w kraju i za granicą.
• Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
• Działanie na rzecz promocji i rozwoju III Sektora.
• Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury
fizycznej i sportu.
• Działanie na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w szczególności turystyki kulturowej
i kreatywnej.
• Działanie na rzecz rozwoju ekologii i zrównoważonego rozwoju.
• Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
• Działania na rzecz wspierania wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w tym promocji prawa własności
intelektualnej.
• Działania na rzecz rozwoju i profesjonalizacji sektora usług i sektora kreatywnego.
• Edukacja rozwojowa i globalna.
• Edukacja filmowa.
• Działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, solidarności międzypokoleniowej
i osób w wieku emerytalnym.
• Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
• Działania na rzecz wspierania i rozwoju nauki, badań oraz transferu i komercjalizacji wiedzy.
• Produkcja filmowa, telewizyjna i video.
• Produkcja grafik użytkowych.
• Działania na rzecz wzmocnienia i rozwoju potencjału przemysłu filmowego.

§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
• Organizowanie koncertów, przedstawień, festiwali, wystaw.
• Organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń
i warsztatów.
• Doradztwo prawne i zawodowe.
• Organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej.
• Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, czasopism, publikacji, ekspertyz, książek.
• Administrowanie interaktywnymi stronami internetowymi.
• Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.
• Prowadzenie działalności szkoleniowej dla młodzieży i dorosłych.
• Prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem
działalności Stowarzyszenia.
• Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
• Przygotowywanie kampanii medialnych oraz audycji telewizyjnych i radiowych.
• Produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych.
• Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich
działaniach wymienionych w §6.
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
§ 8.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania. O przyjęciu nowego członka
Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy członków Zarządu.
§ 9.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia
albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie
Zarządu, który podejmuje uchwałę tej w sprawie. Do podjęcia uchwały
wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
§ 10.
Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu
stanowiącego.
§ 11.
Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1. Wystąpienia.
2. Skreślenia z listy.
3. Wykluczenia.
4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
5. Rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia.

§ 12.
Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały
władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
§ 13.
Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia
ze składkami ponad rok.
§ 14.
Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej
w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub
działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 15.
Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość
głosów członków Zarządu, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. Członek
Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie §13 bądź wykluczony za Stowarzyszenia na
podstawie §14 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej
uchwały. Decyzja Walnego zgromadzenia Członków jest ostateczna.
§ 16.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego
statutowymi celami.
§ 17.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków.
4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
5. Regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia.
§ 18.
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Udziału w Walnym zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.
2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 19.
Członkowie wspierający mają obowiązek:
1. Wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Rozdział IV Organy Stowarzyszenia
§20.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
§21.
Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§22.
W Walnym zgromadzeniu biorą udział Członkowie Zwyczajni z głosem stanowiącym, oraz Członkowie
Wspierający z głosem doradczym.
§23.
Walne zgromadzenie jest zwoływane przynajmniej, co pół roku na wniosek:
1. Zarządu
2. Komisji Rewizyjnej
3. Przynajmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia
§24.
Termin i miejsce obrad Walnego zgromadzenia podaje się do wiadomości wszystkich Członków, co
najmniej na 7 dni przed datą Walnego zgromadzenia.
§25.
Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, podczas głosowania jawnego
i przy obecności, co najmniej połowy Członków Zwyczajnych.
§26.
Do wyłącznej właściwości Walnego zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia i zmian statutu.
2. Wybór i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu i składu Komisji
Rewizyjnej.
3. Uchwalanie Regulaminu Zarządu.
4. Udzielanie Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie odwołań od zarządzeń Zarządu.
10.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie rozwiązania i przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia.
§27.
1. Zarząd Stowarzyszenia wybierana jest na czteroletnią kadencję.
2. Zarząd wybierany jest przez Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów. Walne zgromadzenie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
§28.
1. Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
2. W razie, gdy skład władz 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.
§29.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co kwartał.
§30.
Do właściwości Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie zarządzeń w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
7. Przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia.
8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

§31.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierana jest na kadencję dwuletnią.
2. Komisja wybierana jest przez Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia, w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów. Walne zgromadzenie może zadecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
§32.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Sekretarza.
2. W razie, gdy skład władz 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.
§33.
Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze
postanowienia statutu mówią inaczej.
§34.
Do właściwości Komisji Rewizyjnej należą:
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia nie rzadziej, niż co rok.
2. Prawo zwołania Walnego zgromadzenia oraz zebrania Rady.
3. Składanie raportu i wniosków z przeprowadzonej kontroli na Walnym zgromadzeniu.
4. Składanie wniosków o absolutorium dla Rady Stowarzyszenia.
Rozdział V Majątek i fundusze stowarzyszenia
§ 35.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:
1. Składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji.
2. Wpływów z działalności statutowej.
3. Działalności gospodarczej.
§ 36.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są każdy
z członków Zarządu osobno, a w razie zaciągnięcia zobowiązań finansowych o wartości powyżej
10 000 PLN dwóch członków Zarządu łącznie.
Postanowienia końcowe
§ 37.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne
zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. W sprawach nie
uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
– Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001,Nr 79 poz.855).

