Regulamin Zespołu ds. Mediów
przy Zarządzie Związku Zawodowego Twórców Kultury
§1
Zespół ds. Mediów, jest ciałem doradczym Zarządu Związku Zawodowego Twórców Kultury
§2
Celem działania Zespołu ds. Mediów, zgodnie z art. 6 w rozdziale II Statutu Związku,
jest działanie na rzecz promocji i popularyzacji Związku Zawodowego Twórców
Kultury i jego agend oraz sekcji.
§3
Zespół jest powoływany przez Zarząd ZZTK
W skład Zespołu ds. Mediów wchodzą:
a) osoby delegowane przez Zarząd Główny,
b) Przewodniczący Sekcji Branżowych zrzeszających twórców utworów medialnych,
c) przedstawiciele związków i stowarzyszeń twórczych, których członkowie tworzą dla
mediów,
d) członkowie ZZTK delegowani do Zarządów Wojewódzkich Forum Związków
Zawodowych, działający w sekcjach branżowych związanych z twórczością medialną.
§4
1. Na pierwszym posiedzeniu przewodniczący sekcji powołują w drodze głosowania
przewodniczącego Zespołu ds. Mediów, a w ciągu 30 dni od daty tego zebrania
wybierają zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu ds. Mediów, reprezentuje zespół na zewnątrz
po uzgodnieniu z Zarządem ZZTK, uczestniczy w zebraniach Zarządu ZZTK z
głosem doradczym, zwołuje plenarne zebrania Zespołu co najmniej raz na trzy
miesiące, lub w sprawach nie cierpiących zwłoki w trybie nagłym.
3. Przewodniczącego może zastępować osoba upoważniona przez przewodniczącego na
piśmie.
§5
Formy działania Zespołu w porozumieniu z Zarządem:
a) nawiązywanie kontaktu z mediami,
b) przygotowywanie komunikatów prasowych,
c) organizowanie konferencji prasowych,
d) organizowanie konferencji tematycznych,
e) panele problemowe na temat statusu dziennikarzy,
f) przygotowywanie informacji o wydarzeniach związkowych i sprawozdań z
działalności Zarządu ZZTK i jego sekcji celem zamieszczania ich na stronie
internetowej, portalach społecznościowych i w materiałach drukowanych,
g) inne formy promowania działalności ZZTK,
h) wnoszenie na forum Zarządu ZZTK wniosków i postulatów.

§6
1. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy
równym podziale głosów głos Przewodniczącego Zespołu liczy się podwójnie.
2. Uchwały Zespołu nabierają mocy obowiązującej po zatwierdzeniu przez Zarząd ZZTK.

§7
Zarząd ZZTK na wniosek zainteresowanego lub z innych ważnych przyczyn może odwołać
członka Zespołu czasowo lub bezterminowo z piastowanej funkcji po wyrażeniu opinii
Zespołu ds. Mediów.
§8
Zespół ds. Mediów może być rozwiązany decyzją Zarządu ZZTK.
Członkom Zespołu przysługuje odwołanie od tej decyzji do Walnego Zebrania
członków ZZTK.
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