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STATUT
Stowarzyszenia Telewizji Kablowej TV SAT 364
Postanowienia ogólne
§1.
1. Tworzy się Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 w Łodzi, które będzie używać nazwy
„Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364" z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sacharowa 16.
Stowarzyszenie może również używać nazwy skróconej „STK TV SAT 364".
2. Stowarzyszenie powstaje, jako dobrowolne stowarzyszenie osób zainteresowanych użytkowaniem
i rozwojem systemu telewizji kablowej oraz innych technik przekazu audiowizualnego
i multimedialnego.
3. Stowarzyszenie działa niezależnie od struktur administracyjnych, od innych stowarzyszeń
i organizacji. Pozostaje ono otwarte na wszelkie formy współpracy zgodne z postanowieniami
Statutu.
4. Stowarzyszenie może uczestniczyć w organizacjach zrzeszających operatorów telekomunikacyjnych.
5. Terenem działania i siedzibą stowarzyszenia jest miasto Łódź.
6. Działalność statutowa Stowarzyszenia świadczona jest wyłącznie na obszarze działania sieci
Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
8. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę i adres.
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§2.
Celami Stowarzyszenia są:
1. Promocja kultury polskiej oraz regionu, poprzez prezentację osiągnięć sztuki filmowej, programów
edukacyjnych i popularnonaukowych.
2. Wymiana doświadczeń z innymi podobnego typu organizacjami.
3. Współpraca z organami administracji publicznej oraz samorządowej.
§3.
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z emisją programów osiedlowych,
retransmisją lokalnych i innych programów telewizji, oraz wykorzystaniem sieci dla innych
systemów telekomunikacyjnych.
2. Organizowanie spotkań i imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych, sportowych.
3. Wielostronną wymianę wzajemnych doświadczeń i wiedzy Członków oraz innych podmiotów
prowadzących działalność w zakresie eksploatacji sieci multimedialnych.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu zdobycia środków finansowych na cele statutowe.
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Członkowie Stowarzyszenia
§4.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie są pozbawione praw publicznych,
c) akceptują postanowienia Statutu Stowarzyszenia,
d) dobrowolnie wyrażą swą wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w pisemnej deklaracji oraz
wniosą opłatę wpisową,
e) korzystają z usług Stowarzyszenia, to jest mają zawartą ze Stowarzyszeniem wiążącą umowę
o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
§5.
Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia:
1. Członkowi przysługuje prawo do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
2. Członkowi przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członek zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów oraz opłacania
składki członkowskiej wyłącznie z góry za bieżący rok kalendarzowy w terminie do 31 stycznia.
4. Na Członku spoczywa obowiązek dbania o stan mienia Stowarzyszenia.
5. Członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie, z wyłączeniem obowiązków powierzonych w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej oraz z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
6. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich
Członków.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.
8. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie
reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w Uchwale tego Organu.
§6.
Członkostwo ustaje z powodów:
a)
b)
c)
d)

likwidacji bądź rozwiązania Stowarzyszenia,
śmierci Członka,
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie – to jest nie posiadania
zawartej ze Stowarzyszeniem wiążącej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
e) pozbawienie członkostwa na podstawie uchwały Zarządu w przypadku : nie opłacenia składki
w określonym terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Statutu bądź innego rażącego naruszenia
postanowienia Statutu lub uchwały organów Stowarzyszenia.
§7.
1. Od Uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, złożone na piśmie w terminie 30 dni
od dnia doręczenia Uchwały, przesłane do biura Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zebranie Członków
prawa pozbawionego Członka ulegają zawieszeniu.
2. Utrata członkostwa skutkuje utratą wszelkich praw Członka Stowarzyszenia, nie pozbawia to
możliwości korzystania z usług świadczonych przez stowarzyszenie.
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3. Członkowie, którzy utracili członkostwo mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie po uprzednim
uregulowaniu zaległych składek na dzień ustania członkostwa oraz wniesieniu opłaty wpisowej.
4. Członek, który został pozbawiony członkostwa nie może ponownie zostać Członkiem
Stowarzyszenia.
5. Wpłata wpisowego oraz składki członkowskiej możliwa jest tylko w kasie Stowarzyszenia.
Władze Stowarzyszenia
§8.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można łączyć funkcji w Komisji Rewizyjnej i w Zarządzie.
§9.
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybory Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. W taki
sam sposób dokonuje się wyborów uzupełniających tych władz.
3. W razie odwołania Zarządu, dotychczasowy Zarząd może wykonywać jedynie te czynności, które
zmierzają do zachowania praw Stowarzyszenia i do stałego utrzymania działalności, oraz ma
obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków, którego porządek obrad obejmować
będzie wybory do Zarządu w terminie najpóźniej 30 dni od dnia odwołania.
4. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej poniżej
określonego limitu w Statucie, jest on uzupełniany niezwłocznie, w trybie wskazanym odpowiednio
w §16 ust. 12 lub §19 ust. 9. Kadencja Członków organów wybranych w miejsce osób, które
utraciły funkcję upływa wraz z upływem kadencji pozostałych Członków organów.
5. W razie, gdyby nowe wybieralne organy nie zostały wybrane przed upływem kadencji, Zarząd
którego kadencja upłynęła zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków obejmujące
wybory do nowego organu władzy w terminie 7 dni od dnia upływu kadencji. W razie
niedopełnienia tego obowiązku przez dotychczasowy Zarząd, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków w przedmiocie wybrania nowego organu uprawniona jest Komisja Rewizyjna,
która zebranie to winna zwołać niezwłocznie i nie później niż 14 dni po upływie ostatecznego
terminu wyznaczonego Zarządowi Stowarzyszenia.
§10.
1. Członkowie Organów Stowarzyszenia tracą członkostwo w Organie w przypadku:
a)
b)
c)
d)
e)

upływu kadencji,
złożenia pisemnej rezygnacji,
odwołania przez Organ dokonujący wyboru,
utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
śmierci.
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§11.
Walne Zebranie Członków
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Może być ono zwyczajne albo
nadzwyczajne.
2. Szczegółowe zasady obradowania, tryb zwoływania oraz tryb podejmowania Uchwał Walnego
Zebrania Członków określa Regulamin Walnego Zebrania Członków.
§12.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (sprawozdawcze) zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku.
2. Walne Zebranie Członków zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy winno być
zwołane w terminie 30 dni od dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a. z inicjatywy własnej,
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek 50% Członków +1.
5. Wniosek niepochodzący od Zarządu musi zostać przedstawiony Zarządowi, zawierać porządek obrad
i uzasadnienie.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków wnioskowane przez Komisję Rewizyjną lub 50% Członków
+1 zwołuje się w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku, gdy mimo wniosku
Komisji Rewizyjnej lub Członków spełniających wymogi wskazane w ust. 4 i 5 powyżej Walne
Zebranie Członków nie zostanie zwołane we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie, do
zwołania Walnego Zebrania Członków uprawniona jest Komisja Rewizyjna.
7. O terminie zwołania Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia Członków, co najmniej na dwa
tygodnie przed wyznaczonym terminem.
8. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków termin ten może ulec skróceniu do
7 dni.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§13.
Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
1. Ocena działalności, uchwalanie wytycznych działalności Stowarzyszenia.
2. Coroczne zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie
absolutorium Organów Stowarzyszenia.
3. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i określenie przeznaczenia nadwyżki środków.
4. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w Statucie.
6. Podejmowanie Uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
w związku z rozwiązaniem.
7. Rozpatrywanie wniosków wniesionych przez uczestników Walnego Zebrania Członków i organy
Stowarzyszenia.
8. Odwołanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Podejmowanie Uchwał o nabyciu, zbyciu bądź obciążeniu całości majątku Stowarzyszenia.
10. Uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
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§14.
1. Walne Zebranie Członków podejmuje Uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyborów
i odwołań Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące rozwiązania i zmian Statutu Stowarzyszenia
podejmowane są większością 50% głosów +1 głos, przy obecności, co najmniej 50% Członków +1
uprawnionych do głosowania.
3. Inne Uchwały podejmowane są:
a) w pierwszym terminie: zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½
uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie: zwykłą większością głosów bez względu na ilość uprawnionych do
głosowania biorących udział w posiedzeniu.
§15.
Zarząd
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz
zaciągania zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu,
w tym Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany
jest podpis Prezesa Zarządu lub Zastępcy lub innego upoważnionego Członka Zarządu.
3. Zarząd Składa się z : co najmniej 3 i nie więcej niż 5 Członków.
4. Ze swego grona Zarząd wyłania na swym pierwszym posiedzeniu Prezesa i jego Zastępcę. Wyboru
dokonuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym przy obecności, co najmniej
większości Członków Zarządu.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i wewnątrz w stosunku do pracowników
upoważniony jest Prezes bądź Zastępca Prezesa.
§16.
Kompetencje Zarządu:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, prowadzenie i organizowanie działalności
gospodarczej.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Opracowywanie programów działania i planów prac Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie planów działalności finansowej Stowarzyszenia.
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań
w imieniu Stowarzyszenia.
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
7. Składanie sprawozdań ze swej działalności w tym sprawozdań z działalności finansowej
Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków.
8. Przyjmowanie nowych Członków i skreślanie Członków z listy z przyczyn wymienionych w § 6 i 7.
9. Prowadzenie współpracy z organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi,
gospodarczymi, organami administracji państwowej.
10. Uchwalanie wysokości i terminu płatności opłaty wpisowej, oraz wysokości składki członkowskiej.
11. Poszerzanie lub wykreślanie z zakresu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD).
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12. Zarząd ma prawo doboru do swego składu nowych Członków w miejsce tych, którzy utracili
członkostwo w Organie z przyczyn wskazanych w § 10. Liczba dobranych Członków Zarządu nie
może być większa niż połowa liczby Członków Zarządu pochodzących z wyboru na Walnym
Zebraniu Członków. W przypadku rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy Członków Zarządu,
Zarząd zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, Walne Zebranie Członków w celu
uzupełnienia składu Członków Zarządu.
§17.
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał przez
Prezesa Zarządu lub Zastępcę. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub pod jego nieobecność
Zastępcy Prezesa Zarządu.
2. Dla ważności Uchwał Zarządu konieczna jest obecność większościowego składu Członków Zarządu,
pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia wszystkich Członków Zarządu o terminie zebrania.
3. Szczegółowy tryb posiedzeń Zarządu zawiera Regulamin Posiedzeń Zarządu, uchwalony przez
Zarząd.
4. Prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu mają Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne
zaproszone przez Zarząd osoby – z głosem doradczym.
§18.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 Członków.
3. Ze swego grona na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wyłania Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Pozostałe osoby są Członkami Komisji Rewizyjnej.
§19.
Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
1. Sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Bada sprawozdanie finansowe z gospodarowania przez Zarząd środkami Stowarzyszenia i składa
pisemne sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
3. Może z ważnych powodów wnioskować do Walnego Zebrania Członków o zawieszenie
w czynnościach Członka Zarządu.
4. Przeprowadza analizę ksiąg rachunkowych, akt i dokumentów Stowarzyszenia.
5. Przedstawia Zarządowi wnioski i uwagi z każdej przeprowadzonej kontroli.
6. Może wnioskować do Zarządu o zasięgnięcie opinii eksperta, określając we wniosku cel ekspertyzy
i ewentualne pytania, na które ekspertyza ma odpowiedzieć.
7. Jest zobowiązana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia pod względem jej celowości, rzetelności i gospodarności.
8. Do ważności Uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność, co najmniej 2 osób – Członków
Komisji Rewizyjnej.
9. Komisja ma prawo doboru do swego składu nowych Członków w miejsce tych, którzy utracili
członkostwo w Organie z przyczyn wskazanych w §10. Liczba dobranych Członków Komisji nie może
być większa niż połowa liczby Członków pochodzących z wyboru na Walnym Zebraniu Członków.
W przypadku rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy Członków Komisji, Zarząd Stowarzyszenia
zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, Walne Zebranie Członków w celu
uzupełnienia składu Komisji.
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§20.
1. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, przez
nią uchwalony.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§21.
1. Na majątek Stowarzyszenia, oprócz majątku własnego, składa się przejęty majątek Stowarzyszenia
Klubu Miłośników Telewizji Satelitarnej „TV SAT 364" Osiedla im. Bolesława Chrobrego.
§22.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1.
2.
3.
4.
5.

Wpływy
Wpływy
Wpływy
Wpływy
Wpływy

ze składek członkowskich, opłaty wpisowej, innych opłat,
zapisów, darowizn, innych dochodów niestałych, spadków,
z dochodów majątku własnego Stowarzyszenia,
z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
z subwencji i dotacji.
§23.

1. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
Zmiany Statutu, rozwiązanie bądź likwidacja Stowarzyszenia
§24.
1. Zmiany Statutu mogą być dokonane Uchwałą Walnego Zebrania Członków większością 50% głosów
+1 głos, przy obecności, co najmniej 50% Członków +1 uprawnionych do głosowania. Statut oraz
jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu
Rejestrowego.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
podejmuje ono jednocześnie Uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.
W przypadku braku odmiennej Uchwały Komisję Likwidacyjną tworzą dotychczasowi Członkowie
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przypadku likwidacji Stowarzyszenia o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Władzę Rejestracyjną.
Postanowienia końcowe
§25.
1. Wszelkie sprawy nieuregulowane Statutem określają Uchwały Walnego Zebrania Członków oraz
przyjęte przez Walne Zebranie Członków Regulaminy zgodnie z obowiązującym prawem.
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