STATUT STOWARZYSZENIA:
Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie, zwane dalej w statucie „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę: Polskie
Telewizje Lokalne i Regionalne

§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Elbląg.

§ 3.
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń oraz organizacji krajowych i
zagranicznych.

§ 5.
1.
2.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków
Stowarzyszenia.
Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
2. integracja środowiska nadawców i producentów telewizyjnych programów lokalnych
i regionalnych oraz producentów i dystrybutorów audycji telewizyjnych i sprzętu
telewizyjnego,
3. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na zewnątrz, a w szczególności
przed organami państwowymi,
4. działalność oświatowa w zakresie realizacji programów telewizyjnych,
5. działalność na rzecz rozwoju mediów lokalnych i regionalnych oraz demokracji
lokalnej w Polsce,
6. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w następujących obszarach:
a) zdrowie publiczne,
b) promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy,
c) kultura fizyczna i sport.
d) promocja regionu,
e) upowszechnianie praw konsumenta,
f) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
g) turystyka, rozwój regionalny i lokalny,
h) promocja kształcenia ustawicznego,
i) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
8) Kształtowanie i upowszechnianie zasad nowoczesnych standardów
europejskich w zakresie działalności społeczno-gospodarczej.
9) Propagowanie tolerancji, dobroczynności i działań charytatywnych
10) Wspieranie inicjatyw społecznych.
11) Rozwijanie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. popularyzację rozwoju mediów lokalnych, a w szczególności telewizji lokalnych i
regionalnych w Polsce,
2. wspieranie rozwoju telewizji lokalnych i regionalnych,
3. organizowanie szkoleń dla pracowników i współpracowników telewizji lokalnych i
regionalnych,
4. organizowanie konferencji z udziałem członków Stowarzyszenia oraz
parlamentarzystów, przedstawicieli administracji, producentów i dystrybutorów
audycji telewizyjnych, a także sprzętu telewizyjnego oraz przedstawicieli środowisk
zawodowych i społecznych związanych z telewizją lokalną i regionalną,
5. organizowanie przeglądów i konkursów dotyczących produkcji filmowej,
6. stałe utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami administracji państwowej, w tym
szczególnie z Ministerstwem Kultury, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz
innymi organizacjami o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
7. utrzymywanie stałych kontaktów z krajowymi i zagranicznymi producentami i
dystrybutorami audycji oraz sprzętu telewizyjnego,
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8. współpracę z lokalnymi samorządami i instytucjami centralnymi, szczególnie w
zakresie walki z patologiami społecznymi, promowania tradycji i kultury lokalnej
regionalnej, ochrony środowiska oraz działań związanych z członkowstwem Polski w
Unii Europejskiej,
9. dochodzenie ochrony w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi oraz prawami
pokrewnymi w imieniu członków Stowarzyszenia i osób, które Stowarzyszeniu te
prawa powierzyły,
10. prowadzenie postępowań mediacyjnych i polubownych w sporach pomiędzy
członkami Stowarzyszenia lub reprezentowanymi przez nich przedsiębiorstwami,
11. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8.
1. Stowarzyszenie skupia członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
2. Członkowie stowarzyszenia nie
stowarzyszenia

odpowiadają

za

zobowiązania

majątkowe

§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, prowadząca
działalność w zakresie produkcji bądź emisji programów telewizyjnych, produkcji
audiowizualnej, produkcji dystrybucji lub usług w zakresie sprzętu i materiałów
realizatorskich dla telewizji. będąca pracownikiem lub współpracownikiem telewizji
lokalnej, a w wyjątkowych wypadkach osoby innych zawodów.
2. Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia jest wyrażenie woli wstąpienia w formie
pisemnej deklaracji.

§ 10.
Członków zwyczajnych przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd.

§ 11.
Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze oraz jest uprawniony do :
1. uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, szkoleniach, konferencjach i innych
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia, korzystania z
pomocy Stowarzyszenia w ramach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
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3. używania odznak i barw Stowarzyszenia,
4. korzystanie z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.

§ 12.
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2. czynny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13.
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która
zadeklaruje wsparcie finansowe albo inne wsparcie materialne lub organizacyjne
Stowarzyszenia albo też prowadzi działalność zbieżną z celami statutowymi
Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację w sprawie wstąpienia do Stowarzyszenia w
charakterze członka wspierającego.

§ 14.
Członków wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd.

§ 15.
Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie osobom szczególnie zasłużonym
dla Stowarzyszenia.

§ 17.
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i
biernego prawa wyborczego, przy czym jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 18.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dokonanego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2. wykluczenia przez Zarząd w przypadku świadomego naruszania postanowień
statutu i uchwał Stowarzyszenia,
3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu zalegania w
opłacaniu składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
4. zgonu członka – osoby fizycznej lub likwidacji członka – osoby prawnej, rozwiązania
Stowarzyszenia.
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§ 19.
1. Członka Stowarzyszenia można zawiesić w prawach członkowskich w przypadku:
a) naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania wbrew interesom Stowarzyszenia.
2. Zawieszenie trwa do chwili przywrócenia członka w jego prawach bądź ustania
członkostwa wskutek zdarzeń określonych w § 18.

§ 20.
1. Uchwały w sprawach wykluczenia, skreślenia, zawieszenia i przywrócenia praw
członkowskich podejmuje Zarząd, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej. Od
uchwał Zarządu w tych sprawach służy członkowi odwołanie do Walnego
Zgromadzenia.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty
doręczenia członkowi uchwały Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie odrzuci odwołanie złożone po upływie terminu określonego w
punkcie poprzedzającym. Odwołanie złożone w terminie Walne Zgromadzenie
rozpatruje na pierwszym posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia odwołania.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane
przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23.
Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu
roku kalendarzowego.

§ 24.
Do Walnego Zgromadzenia Członków należy:
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1. uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
4. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych
członków tych władz,
5. uchwalanie zmian statutu,
6. podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia,
7. ustalanie składu władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Na Walnym Zgromadzeniu
objętych porządkiem obrad.

uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach

§ 25.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W przypadku braku quorum na Walnym Zgromadzeniu Członków, na drugim
posiedzeniu z tym samym porządkiem obrad, quorum nie jest wymagane.

§ 26.
Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku:
1. na pisemne żądanie przynajmniej 1/10 członków Stowarzyszenia,
2. z inicjatywy Zarządu,
i podejmuje uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane.
Członkowie Stowarzyszenia żądający zwołania Walnego Zgromadzenia obowiązani są
podać w żądaniu sprawy, które Zarząd ma umieścić w porządku obrad.

§ 27.
1.
2.
3.

Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia
pisemnie o miejscu, dacie, godzinie i proponowanym porządku obrad.
Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, wraz z materiałami tematycznymi,
wysyła się najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia.
W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia można wyznaczyć godzinę
drugiego posiedzenia Walnego Zgromadzenia w tym samym dniu, na wypadek
gdyby pierwsze posiedzenie nie mogło odbyć się z powodu braku wymaganego
quorum.

§ 28.
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 członków, wybranych w tajnym głosowaniu, w tym z Prezesa
Zarządu, Skarbnika i Sekretarza.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

6

4. Wyboru Pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się na zebraniu
założycielskim Stowarzyszenia i ich kadencja trwa do pierwszego Walnego
Zgromadzenia Członków, które zwołane zostanie nie później niż w ciągu 12 miesięcy
od daty rejestracji Stowarzyszenia.
5. Zarząd niezwłocznie wybiera spośród siebie Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

§ 29.
1. Zarząd załatwia wszystkie sprawy Stowarzyszenia nie zastrzeżone do kompetencji
Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd w szczególności:
a) ustala plan pracy Zarządu,
b) ustala wysokość składek członkowskich, przy czym zmiana wysokości składek
może być dokonywana nie częściej niż raz w roku i tylko po uprzednim
uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej,
c) określa warunki i formę zatrudnienia w Stowarzyszeniu pracowników,
d) udziela umocowania do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia łącznie z Prezesem Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub na wniosek co najmniej trzech
członków Zarządu, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.
5. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 3 członków, w
tym Prezes Zarządu lub członek pisemnie przez niego upoważniony.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują obecni na posiedzeniu
członkowie Zarządu.

§ 30.
1. Prezes Zarządu prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia w czasie pomiędzy
posiedzeniami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Prezes składa i podpisuje oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia łącznie z
jednym z członków Zarządu lub pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd .
3. Prezes Zarządu zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia łącznie z
jednym z członków Zarządu lub pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd.

§ 31.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych w głosowaniu tajnym.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i
zastępcę Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 32.
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Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie Walnemu
Zgromadzeniu, raz w roku, sprawozdania z tych czynności,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami w sprawach uchybień stwierdzonych przez
Komisję,
3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
4. opiniowanie projektowanych zmian składek członkowskich.

§ 33.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz w roku.

ROZDZIAŁ V
MAJATEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 34.
Środkiem do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia jest jego majątek.

§ 35.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. składek członkowskich,
2. przychodów z własnej działalności,
3. wpływów z działalności statutowej,
4. przychodów z majątku Stowarzyszenia,
5. darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.

§ 36.
Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i realizacji uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 37.
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd zgodnie z przyjętym
budżetem.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 38.
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Zmiana statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków.

§ 39.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 40.
Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który ma być przeznaczony jego
majątek określa Walne Zgromadzenie w uchwale o jego rozwiązaniu.
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