
STATUT STOWARZYSZENIA SYGNAŁ  

(tekst jednolity) 

na dzień 25 czerwca 2018 r. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie SYGNAŁ”, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego 

statutu. 

§ 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 4 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów prawa 

miejscowego. 

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§ 5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

§ 6 

 Celami Stowarzyszenia są:       

1. Promowanie uczciwości w obrocie utworami audiowizualnymi, 

2. Ochrona twórczości audiowizualnej, muzycznej i filmowej,   

3. Upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących ochrony praw na 

dobrach niematerialnych w Polsce i poza jej granicami, 

4. Popularyzacja przyjętych w Europie i w USA standardów w zakresie ochrony utworów 

i praw autorskich i praw pokrewnych przed bezprawnym użyciem,     



5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz dostosowania polskiego prawa autorskiego do 

prawa europejskiego, a także najlepszych standardów światowych w zakresie ochrony 

twórczości audiowizualnej, muzycznej i filmowej oraz sygnału telewizyjnego przed 

bezprawnym użyciem, 

6. Kształtowanie właściwych postaw w obrocie gospodarczym wobec naruszeń praw 

autorskich i praw pokrewnych, 

7. Polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się emisją, 

dystrybucją i sprzedażą sygnału telewizyjnego oraz twórczości audiowizualnej, 

muzycznej i filmowej, zwłaszcza z wykorzystaniem mediów elektronicznych, 

8. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia świadczących usługi oparte lub 

polegające na dostępie warunkowym oraz w oparciu o usługi świadczone drogą 

elektroniczną.  

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:     

1. Wspieranie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie ochrony praw na 

dobrach niematerialnych dotyczących sygnału telewizyjnego, twórczości 

audiowizualnej, muzycznej i filmowej, 

2. Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie ochrony tych praw, 

3. Organizowanie i popieranie organizowanych przez inne osoby konferencji, seminariów 

i szkoleń, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia, 

4. Ułatwianie kontaktów osób fizycznych i prawnych zainteresowanych przedmiotem 

działania Stowarzyszenia, 

5. Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz idei swobodnej i 

uczciwej konkurencji w mediach w kraju i za granicą, 

6. Promowanie rozwiązań technicznych uniemożliwiających bądź utrudniających 

nielegalny dostęp do sygnału telewizyjnego, 

7. Działania na rzecz zwalczania nielegalnej dystrybucji sygnału telewizyjnego, 

twórczości audiowizualnej, muzycznej i filmowej, 

8. Podejmowanie działalności mediacyjnej w sporach pomiędzy przedsiębiorcami 

zajmującym się emisją, sprzedażą, dystrybucją bądź innego rodzaju udostępnianiem 

sygnału telewizyjnego przy użyciu nadajników naziemnych lub satelity, bądź drogą 

kablową, albo za pośrednictwem sieci Internet jak też produkcją telewizyjną lub 

obrotem prawami autorskimi do utworów emitowanych w telewizji, 

9. Występowanie na drogę prawną wobec osób dokonujących kradzieży sygnału 

telewizyjnego, 

10. Przedstawianie postulatów związanych z ochroną własności intelektualnej organom 

władzy, administracji publicznej oraz organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

§ 8 

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może 

jednakże zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw i zlecać wykonanie usług 

innym osobom fizycznym i prawnym. 

§ 9 



1. Stowarzyszenie może zrzeszać członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. O 

przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających decyduje Zarząd 

Stowarzyszenia w drodze uchwały. O przyjęciu w poczet członków honorowych 

decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów 

obecnych członków zwyczajnych na Walnym Zebraniu Członków. 

a)   Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna 

zatrudniona w lub współpracująca z przedsiębiorstwem zajmującym się nadawaniem, 

rozprowadzaniem, sprzedażą bądź udostępnianiem w inny sposób twórczości 

audiowizualnej, muzycznej i filmowej i akceptująca cele stowarzyszenia określone w 

par. 6. Powyższe postanowienie dotyczy również podmiotów zależnych od wyżej 

wymienionych przedsiębiorstw, z tym że na potrzeby niniejszego statutu przez podmiot 

zależny rozumie się podmiot gospodarczy założony w Polsce, kontrolujący lub 

kontrolowany przez podmiot zagraniczny. 

b)     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest krajowa bądź zagraniczna osoba fizyczna 

lub prawna, która zobowiązała się do wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego 

celów statutowych i została przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą 

Zarządu, po uzyskaniu rekomendacji od co najmniej dwóch członków 

zwyczajnych.            

c)     Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest krajowa bądź zagraniczna osoba fizyczna, 

która w dowód uznania za działalność na rzecz realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia została przyjęta w poczet członków honorowych uchwałą Walnego 

Zebrania Członków, po uzyskaniu rekomendacji od co najmniej dwóch członków 

zwyczajnych lub Zarządu.     

2. Kandydaturę członka zwyczajnego może złożyć co najmniej dwóch członków 

zwyczajnych lub jeden członek wspierający. Członkowie zwyczajni, którzy zostali 

przyjęci do Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu mogą zgłaszać kandydatury 

członków zwyczajnych najwcześniej po upływie roku od dnia ich przyjęcia do 

Stowarzyszenia. 

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy, jak i 

cudzoziemcy. 

4. Walne Zebranie Członków może przyznać osobie szczególnie zasłużonej dla celów 

Stowarzyszenia honorowe członkostwo stosownie do treści § 9 ust. 1 lit. c lub 

niniejszego Statutu. 

5. Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania. 

6. Założyciele do chwili zarejestrowania Stowarzyszenia reprezentowani są przez 3 -

osobowy Komitet Założycielski, który podejmuje działania w zakresie: 

a) prowadzenia wszelkich spraw związanych z uzyskaniem osobowości prawnej, 

b) występowania do władz, instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych w 

sprawach związanych z działalnością przyszłego Stowarzyszenia. 

7. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia wniosek o przyjęcie w poczet członków składa się 

Zarządowi w formie pisemnej deklaracji. 

8. O przyznaniu członkostwa w przypadku członka zwyczajnego lub członka 

wspierającego decyduje uchwała Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku uchwały 

odmownej Zarządu Stowarzyszenia, wniosek o przyjęcie w poczet członków 

zwyczajnych lub członków wspierających może zostać wniesiony do Walnego Zebrania 

Członków w formie odwołania - w przypadku zmiany okoliczności uzasadniających 



przyjęcie. W wypadku złożenia wniosku do Walnego Zebrania Członków o przyjęcie w 

poczet członków zwyczajnych lub członków wspierających w sytuacji opisanej w 

zdaniu poprzedzającym, o przyjęciu członka zwyczajnego lub   członka 

wspierającego   decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej 

większością 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych na Walnym Zebraniu 

Członków.  Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.       

§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 

b) dbać o jego dobre imię, 

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 

d) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa, 

e) regularnie opłacać składki. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma bierne i czynne prawo wyboru. 

3. Członek Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w 

szczególności przez: 

a) branie udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia; 

b) składanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i 

funkcjonowania Stowarzyszenia, 

c) korzystanie z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 

d) korzystanie z wszelkich udogodnień jakie stwarza swoim członkom 

Stowarzyszenie. 

§ 11 

1. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem 

Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom 

zwyczajnym, wymienionych w § 10 ust. 3 a, b i d. 

§ 12 

1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka-osoby fizycznej.  

2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:         

a) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu, 

b) utraty praw publicznych, 

c) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 

d) za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia, 

e) (usunięto) 

f) niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 

g) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej. 

h) utraty przez członka cech, o których mowa w § 9 ust. 1 lit. a lub b. 



3. Wykluczenia członka z przyczyn określonych literą (c) i (d) punktu 1.2. może się 

domagać grupa co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, kierując umotywowany 

wniosek pisemny na ręce Zarządu. 

4. Utrata członkostwa następuje na wniosek członka złożony Zarządowi w formie 

pisemnej lub w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności. Utrata 

członkostwa następuje z datą doręczenia wniosku Zarządowi. 

5. Wykluczenie członka następuje z datą podjęcia uchwały przez Zarząd. 

6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków; odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od 

daty powiadomienia członka o uchwale Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest 

ostateczna. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do członków 

wspierających i honorowych. 

Rozdział II 

Władze Stowarzyszenia 

§ 13 

 Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński. 

§ 14 

 Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

§ 15 

 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§ 16 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub 

częściej, samodzielnie lub na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub co 

najmniej 1/4 członków Walnego Zebrania Członków, powiadamiając o jego terminie, 

miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub 

pocztą elektroniczną co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania. Jeżeli powyższe quorum nie jest osiągnięte w pierwszym 

terminie, w drugim terminie Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować 

bez względu na liczbę członków obecnych. 

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi, i 

zaproszeni goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 



a) ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji, 

b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 

Koleżeńskiego, 

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

d) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków władz Stowarzyszenia, 

e) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian, 

f) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych do 

Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 

organizacji, 

j) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

l) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

m) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia, 

n) w sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, 

podejmowania uchwał należy do Walnego Zebrania Członków. 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków. 

Głosowanie jest jawne, o ile uchwałą Zebrania nie postanowiono inaczej. 

7. Zmiana statutu, wybór Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 

50% plus 1 głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie, a bez 

względu na liczbę obecnych w II terminie Walnego Zebrania Członków. 

8. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 

9. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego 

nieobecności jeden w wiceprezesów. 

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być protokołowane i podpisane przez 

Przewodniczącego. Protokolantem może być osoba wskazana przez Przewodniczącego. 

§ 17 

1. Zarząd składa się z 5 - 9 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie 

Członków na 3-letnią kadencję. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków 

uchwały o powiększeniu składu Zarządu o nowego członka w czasie trwania kadencji 

Zarządu w składzie wybranym wcześniej, kadencja wybranego w ten sposób członka 

kończy się wraz z kadencją dotychczasowego składu Zarządu. Po upływie kadencji 

członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki do momentu powołania nowego składu 

Zarządu. 

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i 1-5 członków. 

3. Walne Zebranie może odwołać Prezesa lub członka Zarządu w każdym czasie. W 

przypadku zakończenia przez Prezesa lub członka Zarządu, z jakiejkolwiek przyczyny, 

pełnienia swojej funkcji przed upływem wskazanego wyżej okresu, kadencja nowo 

powołanego Prezesa lub członka Zarządu kończy się w dniu, w którym upłynęłaby 

pełna kadencja dotychczasowego Prezesa lub członka Zarządu. Po upływie kadencji 

Prezes lub członek Zarządu pełni swoje obowiązki do momentu podjęcia przez Walne 

Zebranie Członków uchwały o wyborze Prezesa Zarządu na nową kadencję. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 



5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

6. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja kierunków działalności ustalonych przez Walne Zebranie Członków, 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

c) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań 

statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich 

działalności, 

d) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka z Stowarzyszenia, 

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, 

opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych, 

f) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, 

g) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

Stowarzyszenia, 

h) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności, 

i) stworzenie administracyjno – organizacyjnych warunków działania: Komisji 

Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu, 

j) prowadzenie listy członków Stowarzyszenia, 

k) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków: zwyczajnego lub 

wspierającego do Stowarzyszenia, 

l) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z udziałem Stowarzyszenia w 

sądowych sprawach karnych. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych przy obecności co 

najmniej 3/5 członków. O ile Zarząd nie postanowi inaczej, wszystkie głosowania są 

jawne. 

8. W miejsce członków Zarządu, ustępujących w trakcie kadencji, Zarząd może 

dokooptować nowych członków; liczba członków dokooptowanych nie może stanowić 

więcej niż 1/3 pierwotnego składu Zarządu. 

9. Członkiem Zarządu może być wyłącznie członek zwyczajny Stowarzyszenia. Osobom, 

które utraciły cechy, o których mowa w § 9 ust. 1 lit a Statutu mandat członka Zarządu 

Stowarzyszenia automatycznie wygasa. 

10. Dopuszcza się organizację posiedzeń i obrad Zarządu oraz podejmowanie uchwał przez 

Zarząd drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej. Podejmowanie uchwał 

drogą elektroniczną jest wyłączone w: 

a) sprawach o których mowa §17 ust. 6 pkt d), 

b) sprawach o których mowa §17 ust. 6 pkt f) 

c) sprawach o których mowa §17 ust. 6 pkt g) 

d) sprawach osobowych, 

e) gdy zarządzono głosowanie tajne, 

f) gdy choć jeden z członków Zarządu złożył sprzeciw wobec tej formy głosowania. 

§18 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne 

Zebranie Członków. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 2 

członków. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 



a) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i 

gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

b) przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od 

kontrolowanego sprawozdań z realizacji wniosków pokontrolnych, 

c) badanie sprawozdań finansowych przedstawionych przez Zarząd, 

d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

e) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności, 

f) wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

g) przeprowadzanie innych badań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez 

Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd. 

4. W miejsce członka Komisji Rewizyjnej ustępującego w trakcie kadencji, Komisja 

Rewizyjna może dokooptować nowego członka. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale 2/3 

obecnych. Głosowanie jest jawne, chyba że Komisja Rewizyjna postanowi inaczej. 

§ 19 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, wybranych przez Walne Zebranie 

Członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają ze 

swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 

Stowarzyszenia. 

3. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należą: 

a) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz Stowarzyszenia w zakresie 

niedopełnienia przez nich obowiązków lub przekroczenia uprawnień 

wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz 

między członkami i władzami Stowarzyszenia, powstałych na tle praw i 

obowiązków wynikających z ich przynależności i działalności w Stowarzyszeniu, 

c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności. 

4. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek władz Stowarzyszenia lub na wniosek 

zainteresowanej strony. 

5. Tryb i formy działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin przezeń uchwalony. 

6. Stwierdzając orzeczeniem naruszenie Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Sąd 

Koleżeński może orzec karę: 

a) upomnienia, 

b) nagany, 

c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od pół roku do dwóch lat, 

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

7. Strony sporu powinny dobrowolnie podporządkować się orzeczeniu Sądu 

Koleżeńskiego. 

8. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie 6 miesięcy od dopuszczenia 

się naruszenia Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia 

9. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stronom służy prawo odwołania do Walnego 

Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia 



Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na 

najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

10. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym. 

11. W miejsce członka Sądu Koleżeńskiego ustępującego w trakcie kadencji, Sąd 

Koleżeński może dokooptować nowego członka. 

§ 20 

1. Rada Programowa jest organem doradczym Stowarzyszenia w zakresie kształtowanie 

polityki zwalczania piractwa i popularyzacji legalnego obrotu prawami. 

2. Rada programowa może kierować na ręce Zarządu opinie i postulaty dotyczące 

kierunków działalności Stowarzyszenia. O sformułowaniu opinii lub postulatu decyduje 

większość członków Rady Programowej w głosowaniu. 

3. W składzie Rady Programowej Stowarzyszenia zasiadają autorytety w dziedzinie walki 

z kradzieżą własności intelektualnej. Każdy z członków wspierających Stowarzyszenia, 

który opłaca składkę członkowską w wysokości co najmniej 10 000 PLN miesięcznie 

może zaprosić do składu Rady Programowej Stowarzyszenia jedną osobę z grona 

swojej kadry zarządzającej. Zmiany składu Rady Programowej dopuszczalne są w 

każdym czasie. 

4. Zebrania Rady Programowej zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 

trzech członków Rady Programowej. 

5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Programowej następuje na skutek: 

a) Śmierci członka; 

b) Pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z udziału w Radzie Programowej 

złożonego na ręce Zarządu Stowarzyszenia; 

c) Odwołania go z Rady Programowej przez zapraszającego; 

d) Utraty przez zapraszającego cech, o których mowa w § 20 pkt. 3 i/lub § 9 ust. 1 

lit. b 

§ 21 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, 

spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest 

upoważniony Prezes i członek Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających 

łącznie. 

§ 22 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub 

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia 

Prawa o stowarzyszeniach. 

 


