MIĘDZYNARODOWA
LEGITYMACJA
DZIENNIKARSKA
Kompendium
informacji
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP jest wieloletnim, pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy znana jest pod
dwoma nazwami: francuską FĲ (Fédération Internationale des Journalistes) i angielską IFJ
(International Federation of Journalists). Obecnie federacja zrzesza około 600.000 członków
w ponad 100 krajach.
Wobec FIJ stowarzyszenie nasze ma określone obowiązki, poczynając od uczestnictwa
w programowych przedsięwzięciach międzynarodowego gremium, a kończąc na regularnym opłacaniu składek członkowskich, z czego od lat wywiązujemy się solidnie. Przynależność do FIJ - IFJ poza prestiżem ma też w sobie liczne korzyści.
Między innymi członkowie naszego Stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, z siedzibą
w Brukseli.
Legitymacja uznawana jest w większości krajów świata, a także przez Unię Europejską
i agendy ONZ. Pomaga w kontaktach z instytucjami i urzędami, a także wojskiem i policją
w sytuacjach konfliktowych. Otwiera drzwi do oficjalnych spotkań i imprez, a także bezpłatnego bądź zniżkowego wstępu do muzeów, galerii czy na wystawy.
Koszt legitymacji 135 zł.
Warunkiem otrzymania legitymacji są opłacone składki członkowskie w SD RP.
Dane do legitymacji (przekazywane są do bazy danych FIJ - IFJ): imię i nazwisko - data
urodzenia - dokładny adres zamieszkania wraz z kodem - jedno zdjęcie (najchętniej w formie elektronicznej).
W Oddziale SD RP Katowice procedura wyrobienia legitymacji FIJ - IFJ rozpoczyna się
od wpłacenia składek członkowskich (odpowiednio 180 zł lub 72 zł za każdy rok - do roku
bieżącego włącznie), a ponadto kwoty 135 zł za międzynarodową legitymację i dostarczenia
fotografii (tzw. legitymacyjnej) - najchętniej w zapisie elektronicznym skarbnikowi Oddziału, który wszczyna całą procedurę wyrobienia legitymacji. Skarbnikowi, bowiem faktyczną
inicjacją starań jest dokonanie wszystkich płatności w macierzystym Oddziale Stowarzyszenia. Konto bankowe Oddział SD RP w Katowicach: 19 1020 2313 0000 3702 0019 9414.
Katowicki Oddział posiada w warszawskiej centrali swoją pulę rezerwacyjną legitymacji FIJ
- IFJ.
Oddział przesyła dokumentację do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
w Warszawie (na ręce p. Joanny Węgrzyniak, tel.: 22 - 827 87 15, e-mail: zg.sdrp@poczta.
internetdsl.pl), zaś ZG poleca wystawienie w Brukseli legitymacji międzynarodowej (z puli
posiadanej przez katowicki Oddział).

