STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW FILMU DYSKUSYJNEGO
KLUBU FILMOWEGO JEREMI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Filmu Dyskusyjny Klub Filmowy
Jeremi i zwane jest w dalszej części Statutu DKF Jeremi.
2. DKF Jeremi został zawiązany na czas nieoznaczony.
3. DKF Jeremi jest organizacją miłośników filmu i kultury, którzy pragną poszerzać wiedzę w tym
zakresie oraz prowadzić niekomercyjną działalność edukacyjną i artystyczną, skierowaną do
społeczności Fordonu, Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego.
4. Obszarem działalności DKF Jeremi jest miasto Bydgoszcz, dzielnica Fordon i województwo
kujawsko-pomorskie.
5. Siedzibą DKF Jeremi jest Bydgoszcz, kino Jeremi prowadzone przy Zespole Szkół nr 5
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, mieszczące się przy ulicy Berlinga 13.
6. Działalność DKF Jeremi oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. DKF Jeremi działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
Statutu.
8. DKF Jeremi może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
Rozdział II
Cele i sposoby realizacji celów
1. Cele DKF Jeremi:
a) edukacja w dziedzinie sztuki filmowej,
b) poznawanie wartościowych i ważnych dla kultury polskiej i światowej dzieł filmowych,
c) kształcenie umiejętności analizy, syntezy i prezentacji oglądanych treści,
d) promowanie i upowszechnianie sztuki filmowej,
e) kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,
f) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,
g) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
2. Sposoby realizacji celów:
a) prezentacja dzieł filmowych,
b) organizowanie spotkań, warsztatów z wybitnymi postaciami świata filmu, kultury oraz dziedzin
sztuki lub nauki bezpośrednio związanych z filmem,
c) organizowanie przeglądów, konkursów, maratonów oraz innych wydarzeń, które mają na celu
promowanie sztuki filmowej,
d) organizowanie wykładów, konferencji oraz innych wydarzeń (np. koncertów muzyki filmowej),
e) współpraca z organami samorządowymi, administracyjnymi oraz organizacjami społecznymi i
stowarzyszeniami

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
1. DKF Jeremi posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
2. Członkiem zwyczajnym DKF Jeremi może zostać:
a) każda pełnoletnia osoba, która zapoznała się ze Statutem, pragnie realizować jego cele i złoży
deklarację członkowską,
b) osoba niepełnoletnia ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej, która zapoznała się ze Statutem,
pragnie realizować jego cele i złoży deklarację członkowską potwierdzoną przez rodziców lub
opiekunów prawnych.
3. Członkiem wspierającym DKF Jeremi może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem
wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz DKF Jeremi
b) korzystania z dorobku, majątku ( pomieszczeń i urządzeń) DKF Jeremi w czasie trwania spotkań
i na zasadach ustalonych przez Zarząd
c) udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez DKF Jeremi
d) zgłaszania wniosków, własnych pomysłów, inicjatyw i propozycji dotyczących działalności DKF
Jeremi
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać udział w działalności DKF Jeremi i realizacji jego celów,
b) przestrzegać Statutu i uchwał władz DKF Jeremi,
c) regularnego opłacania składek,
d) dbać o pozytywny wizerunek DKF Jeremi,
e) w miarę możliwości pomagać przy organizacji wydarzeń i spotkań.
6. Członkowie wspierający:
a) nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem
doradczym w statutowych władzach DKF Jeremi, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie
zwyczajni,
b) członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał Zarządu i Walnego Zebrania
7. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek przez okres roku,
- rażącą działalność na niekorzyść DKF Jeremi,
- dopuszczanie się czynów nieetycznych, obraźliwych lub niezgodnych z prawem
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
8. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.

Rozdział IV
Władze DKF Jeremi
1. Władzami DKF Jeremi są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz:
a) kadencja wszystkich władz trwa 1 rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały wszystkich władz DKF Jeremi zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą DKF Jeremi
5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
6. Członek DKF Jeremi może brać udział w Walnym Zebraniu osobiście,
bądź przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być pisemne.
7. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
8. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz w roku. Termin i
miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed
terminem Zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać datę i miejsce zgromadzenia oraz porządek
obrad
9. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych DKF Jeremi
10. Uchwały Walnego Zebrania DKF Jeremi zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że
członkowie na Walnym Zgromadzeniu uchwalą tryb głosowania tajnego.
11. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) uchwalanie Statutu i jego późniejszych ewentualnych zmian,
b) wybór i odwoływanie wszystkich władz DKF Jeremi,
c) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz DKF Jeremi,
f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków DKF Jeremi
lub jego władze,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Miłośników Filmu Dyskusyjnego Klubu
Filmowego Jeremi i przeznaczeniu jego majątku
i) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz DKF Jeremi.
12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością DKF Jeremi zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje DKF Jeremi na zewnątrz.
13. Zarząd składa się z 4 osób, prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza wybieranych
przez Walne Zebranie Członków
14. Pracami Zarządu kieruje prezes

15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
16. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
17. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu DKF Jeremi upoważnionych jest
dwóch członków Zarządu – prezes i wiceprezes działających łącznie
18. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów DKF Jeremi,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) uchwalanie wysokości składek członkowskich, w tym możliwość obniżania stawek lub
zwolnienia z płatności w indywidualnych przypadkach,
d) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia DKF Jeremi do innych organizacji
e) sporządzanie planu pracy i budżetu w ramach własnych funduszy Stowarzyszenia,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem DKF Jeremi,
g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu majątku DKF Jeremi,
h) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez prezesa DKF Jeremi pełnomocnika do
prowadzenia określonych spraw,
i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
j) przyjmowanie i skreślanie członków.
20. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
DKF Jeremi.
21. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób:
przewodniczącego, zastępcy i sekretarza wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres
roku
22. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Zwołuje je
przewodniczący na co najmniej 21 dni przed posiedzeniem.
23. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem Statutu i uchwał organów DKF Jeremi przez Zarząd
b) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
c) kontrola finansów i majątku DKF Jeremi,
d) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
e) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Rozdział V
Dochody i majątek DKF Jeremi
1. Środki na realizację celów oraz pokrycie działalności DKF Jeremi pochodzą:
a) ze składek członkowskich i sprzedaży karnetów, kart wstępu
b) dotacji i subwencji osób prawnych i osób fizycznych
c) ze środków funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych
d) środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.
e) z dotacji członków wspierających
f) z dotacji innych instytucji, organizacji, fundacji stowarzyszeń, szkół i uniwersytetów
g) darowizn

2. DKF Jeremi korzysta z udostępnionego bezpłatnie przez Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa
Sportowego w Bydgoszczy majątku, by prowadzić działalność statutową, tj.:
- kinowej sali projekcyjnej oraz aparatury projekcyjnej: projektora Christie E – series DHD675E,
odtwarzacza Denon DBP 2012 UCDI,
- systemu nagłaśniającego Crown DSI 1000, DSI 2000, Denon – 500AVMartin Audio Screen2,
Martin Audio Sub1A, Martin Audio Effect3R,
- ekranu projekcyjnego ADEO Frame Pro Rear Elastic.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
a) Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków,
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych
do głosowania.
b) W uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje się o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

