Statut Stowarzyszenia
Producentów i Dystrybutorów
Oprogramowania Rozrywkowego

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów
Oprogramowania Rozrywkowego” i jest zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach
z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami)
i posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, zaś
siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

społecznej

członków.

§5
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je oznaczenia graficznego.
§6
Stowarzyszenie może używać skrótu SPIDOR i nazwy w językach obcych.
§7
Za zgodą Walnego Zgromadzenia wyrażoną w uchwale Stowarzyszenie może
przystępować w charakterze członka do krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym charakterze.
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Rozdział II
Cele działania Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§8
Celami Stowarzyszenia realizowanymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
są:
1)

kreowanie większej świadomości społecznej dotyczącej roli producentów i
dystrybutorów gier komputerowych i konsolowych we współczesnej gospodarce;

2)

wzajemna wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy członkami stowarzyszenia;

3)

promocja lepszej współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

4)

kształtowanie i propagowanie standardów technicznych i użytkowych gier
komputerowych i konsolowych, przystosowanych do warunków polskich;

5)

upowszechnianie zasad etyki zawodowej producentów i dystrybutorów gier
komputerowych i konsolowych;

6)

ochrona i reprezentacja interesów producentów
komputerowych i konsolowych w kraju i za granicą;

7)

prezentowanie stanowiska członków stowarzyszenia wobec organów administracji
państwowej w kwestiach związanych z regulacjami prawnymi w sferze działalności
Stowarzyszenia (prezentowanie wyników badań, ekspertyz, itp. oraz wnoszenie
propozycji rozwiązań legislacyjnych);

8)

aktywne przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich w sferze oprogramowania
oraz urządzeń z nim współpracujących.

i

dystrybutorów

gier

§9
Sposobami i środkami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia są:
1)

upowszechnianie zasad i przepisów prawa regulującego wytwarzanie, obrót
i użytkowanie gier komputerowych i konsolowych;

2)

zbieranie danych na temat używania gier komputerowych i konsolowych w Polsce i
upowszechnianie informacji o stanie rynku gier komputerowych i konsolowych;

3)

propagowanie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;

4)

współpraca z innymi stowarzyszeniami krajowymi
pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą;

5)

współpraca z właściwymi organami w zakresie naruszania praw autorskich.

i

zagranicznymi

oraz

§ 10
1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
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Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.
2.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest zgodnie z Polską
Kodyfikacją Działalności:
18

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;

82.3

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.59

Pozaszkolne formy edukacji;

62

Działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych;

73

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba
prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)

członków zwyczajnych,

2)

członków wspierających,

3)

członków honorowych.
§ 13

1.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.

Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
mogą być członkami Stowarzyszenia na takich samych zasadach jak obywatele
polscy.
§ 14

1.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.

2.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.

3.

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłoszenia kandydata na członka
honorowego kierując pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Zarządu
Głównego.

4.

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

5.

Podczas głosowania w sprawie podjęcia uchwały w zakresie nadania honorowego
członkostwa w Stowarzyszeniu wymagane quorum wynosi 50% wszystkich
członków uprawnionych do głosowania a w celu podjęcia uchwały wymagana jest
zwykła większość głosów. Głosowanie w powyższym przedmiocie jest
głosowaniem tajnym.
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6.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
na podstawie ich pisemnej deklaracji. O decyzji Zarządu kandydat jest
informowany pisemnie.

§ 15
1.

2.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a)

czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz
Stowarzyszenia;

b)

uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków oraz
wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących
działalności Stowarzyszenia;

c)

uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;

d)

korzystania z urządzeń, zasobów, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, na
zasadach określonych przez organy Stowarzyszenia;

e)

uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;

f)

zgłaszania Zarządowi wszelkich inicjatyw mających na celu realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a)

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)

regularnego opłacania składek w wysokości określonej przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia

c)

uczestniczenia w pracach na rzecz Stowarzyszenia stosownie do postanowień
statutu
§ 16

1.

Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.

Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach organów Stowarzyszenia, z
głosem doradczym, na zaproszenie danego organu Stowarzyszenia.

3.

Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2.

4.

Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie prawa i obowiązki przysługujące
członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 17

1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
na piśmie Zarządowi;
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b)

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej lub likwidacji jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez członka
wspierającego;

c)

skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy;

d)

wykluczenia z
ze statutem;

powodu podjęcia

przez członka

działań

niezgodnych

e) wykluczenia z powodu skazania członka Stowarzyszenia prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub działanie sprzeczne z interesem
społecznym.
2.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c i d, o ustaniu członkostwa orzeka Zarząd,
po zasięgnięciu opinii Walnego Zebrania Członków podejmując w tym przedmiocie
stosowną uchwałę.

3.

Członek wykluczony lub skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu.
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Do czasu rozstrzygnięcia jego członkostwo ulega zawieszeniu.

4.

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 3.

5.

Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia nie zwalnia go z obowiązku wywiązania
się ze wszystkich ciążących na nim umownych, rzeczowych i finansowych
zobowiązań względem Stowarzyszenia za okres, w którym był członkiem
Stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 18
Organami Stowarzyszenia są:
1.

Walne Zebranie Członków,

2.

Zarząd

3.

Komisja Rewizyjna
Walne Zebranie Członków
§ 19

1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)

z głosem doradczym - członkowie wspierający.
§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)

uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia;

2)

uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia;

3)

wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia;

4)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia;

5)

udzielanie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez
nich swoich obowiązków;

6)

podejmowanie, na wniosek Zarządu, uchwał w sprawie nadania członkostwa
honorowego;

7)

ustalanie wysokości składek członkowskich;

8)

uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;

9)

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku;

zatwierdzanie

bilansu

i

10) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nienależących do kompetencji
innych organów Stowarzyszenia.
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§ 21
1.

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący,
Sekretarz.

2.

Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w danej
kadencji w skład Zarządu.

3.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

4.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym statucie, uchwały
Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

5.

Członkowie niemogący wziąć udziału w Walnym Zebraniu mogą wyjątkowo
upoważnić innego członka Stowarzyszenia do głosowania w ich imieniu.
Odpowiednie upoważnienie pisemne powinno być doręczone Sekretarzowi
Stowarzyszenia najpóźniej przed zatwierdzeniem porządku obrad.

6.

W razie braku quorum Sekretarz zwołuje Walne Zebranie w najbliższym możliwym
terminie. Wtedy jego uchwały są prawomocne bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
§ 22

1.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do
końca czerwca każdego roku.

2.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia za
ubiegły rok;
2) udzielanie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich
swoich obowiązków;
3) oraz inne sprawy ujęte w porządku obrad przyjętym przez Zwyczajne
Walne Zebrania Członków.
§ 23

1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 członków zwyczajnych

2.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu
7 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2. Walne
Zebranie Członków powinno odbyć się najwcześniej w terminie 10 dni, i najpóźniej
w terminie 14 dni od dnia zwołania.

3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane. Nie dotyczy to przypadku, gdy na Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków obecni są wszyscy członkowie zwyczajni, którzy
wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad, jak również gdy nowe kwestie
dotyczą wyłącznie spraw porządkowych.
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Zarząd
§ 25
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem
działalności Stowarzyszenia, zgodnie z prawem, niniejszym statutem
oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków: Prezesa, Sekretarza oraz pozostałych
Członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Wybór Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania
Członków. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków w ostatnim roku kalendarzowym trwania danej kadencji.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie
kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na
nieobsadzone stanowisko do końca danej kadencji. Wyboru dokonuje Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
obecnych członków.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
6. Zasady działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku
oddania równej ilości głosów „za” i „przeciw” o uchwale rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu.
§ 26
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1)

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

3)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4)

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zgodnie z niniejszym statutem,

5)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6)

występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu
członka honorowego,

7)

powoływanie i organizacja Biura Stowarzyszenia, zatrudnienie Dyrektora Biura
oraz innych osób zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia.
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2. W przypadku podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego lub ruchomego lub zaciągania zobowiązań, których wartość
przekracza kwotę 35.000 PLN Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Walnego
Zebrania Członków.
Komisja Rewizyjna
§ 27
1.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków.

3.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej
w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
wyborów na nieobsadzone stanowisko do końca danej kadencji. Wyboru dokonuje
Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
obecnych członków.

4.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy
obecności wszystkich jej członków, bezwzględną większością głosów. Na
podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.

5.

W głosowaniach nierozstrzygniętych decydujący jest głos Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,

3)

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)

zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,

5)

składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium organom Stowarzyszenia,

6)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 29

1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach
Stowarzyszenia.
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2.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.
§ 31
1.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1)

składki członkowskie,

2)

darowizny, zapisy i spadki,

3)

wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

4)

dotacje,

5)

ofiarność publiczna.

2.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez
Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.

3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32
1.

Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.

3.

W
sprawach dotyczących rozwiązania
i
likwidacji
Stowarzyszenia,
nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału
5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20
poz. 104 z późniejszymi zmianami).
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