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Regulamin Sekcji  

Nadawców Telewizji Naziemnej 

Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 
 

§ 1.  Sekcja Nadawców Telewizji Naziemnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki 
i Telekomunikacji zwana dalej w skrócie SNTN KIGEiT działa jako sekcja Krajowej Izby Go-
spodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), powołana na wniosek członków i na pod-
stawie uchwały Zarządu KIGEiT. 

 

§ 2.  Siedzibą SNTN KIGEiT jest Warszawa. 

 

§ 3.  Pełna nazwa sekcji brzmi: w języku polskim „Sekcja Nadawców Telewizji Na-
ziemnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji”, w języku angielskim 
„Terrestrial Broadcasters Group”. Sekcja ma prawo posługiwać się skróconą nazwą: „SNTN 
KIGEiT”.  

 

§ 4.  1. Cele i sposób działania SNTN KIGEiT wynikają ze statutu KIGEiT oraz niniejsze-
go Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd KIGEiT. 

2. Do podstawowych zadań SNTN KIGEiT należy: 
1) Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulo-

wania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności w zakresie rynku telewi-
zji naziemnej; 

2) Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w 
tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospoli-
tej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europej-
skiej; 

3) Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. 

 

§ 5.  1. Członkiem SNTN KIGEiT może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT (speł-
niający wymogi stawiane przez Statut KIGEiT) i spełniający łącznie następujące wymogi 
dodatkowe: 

1) nadawca publiczny lub nadawca posiadający ogólnopolską koncesję na rozpowszech-
nianie programu telewizyjnego drogą naziemną na terenie Polski i zajmujący się pro-
fesjonalną produkcją telewizyjną w Polsce (w tym podmioty z grupy kapitałowej na-
dawcy, nie spełniające powyższych wymogów, z zastrzeżeniem, że grupa kapitałowa 
nadawcy może posiadać co najwyżej jedno członkostwo w Sekcji); 

2) przestrzegający przepisów prawa w szczególności ustawy o radiofonii i telewizji oraz 
w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego; 

3) posiadający rekomendację co najmniej dwóch członków Sekcji; 
4) zobowiązujący się do finansowego wsparcia działalności Sekcji i zadań przez nią rea-

lizowanych poprzez partycypację w budżecie Funduszu Celowego Sekcji; 



Regulamin Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

2 

5) co do którego Zarząd Sekcji wydał pozytywną opinię o przynależności do SNTN KIGE-
iT. 

2. Kandydat na członka składa do Zarządu SNTN KIGEiT pisemny wniosek o przyjęcie, 
uzasadniając swój interes w członkostwie SNTN KIGEiT. 

1) Zarząd przed przyjęciem Członka może zażądać wyjaśnień co do statusu kandydata, 
jego sytuacji prawnej i spełniania innych wymogów członkostwa w SNTN KIGEIT; 

2) Zarząd SNTN KIGEIT wydając pozytywną opinię o przyjęciu kandydata w poczet SNTN 
KIGEIT nie uzasadnia jej. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata Zarząd jest zo-
bowiązany przedstawić uzasadnienie swojego stanowiska; 

3) Od decyzji Zarządu SNTN KIGEiT odmawiającej przyjęcia kandydata w poczet człon-
ków SNTN KIGEIT kandydat ma prawo, w terminie 7 dni od otrzymania odmowy z uza-
sadnieniem, odwołać się do Zarządu KIGEiT. 

3. Członkostwo w SNTN KIGEiT ustaje na skutek: 
1) rezygnacji, z dniem złożenia przez Członka pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu 

SNTN KIGEiT; 
2) podjęcia przez Zarząd uchwały wykluczającej Członka z SNTN KIGEiT; 
3) stwierdzenia niespełniania kryteriów członkostwa w SNTN KIGEiT lub działania (za-

niechania) sprzecznego z uchwałami Zarządu, w tym uchylania się od finansowego 
wsparcia działalności SNTN KIGEiT. 

4. Od decyzji Zarządu SNTN KIGEiT wykluczającej Członka z SNTN KIGEiT, Członek ma 
prawo, w terminie 7 dni od otrzymania uchwały z uzasadnieniem, odwołać się do Zarządu 
KIGEiT. 

 

§ 6.  Organami SNTN KIGEiT są:  
1) Zgromadzenie Członków SNTN KIGEiT; 
2) Zarząd SNTN KIGEiT. 

 

§ 7.  1. Zgromadzenie Członków SNTN KIGEiT tworzą wszyscy członkowie SNTN KIGEiT. 

2. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku lub w sytuacjach 
wymagających jego decyzji na wniosek Zarządu lub jednej trzeciej członków SNTN KIGEiT. 

3. Zgromadzenie jest zwoływane za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicz-
nej wysłanych co najmniej na 14 dni przed datą Zgromadzenia Członków. 

4. Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę Członków uczestniczących w Zgro-
madzeniu. 

5. Uchwały Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów odda-
nych. 

6. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Protokolanta. 

7. Każdy z członków SNTN KIGEiT ma na Zgromadzeniu Członków SNTN KIGEiT jeden 
głos. 

8. W Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszeni goście. 

 

§ 8.  Przedmiotem uchwał Zgromadzenia Członków jest: 
1) Powoływanie i odwoływanie Zarządu SNTN KIGEiT; 
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2) Udzielanie członkom Zarządu SNTN KIGEiT skwitowania z działalności w okresie jego 
kadencji; 

3) Uchwalanie głównych celów SNTN KIGEiT na kolejne lata; 
4) Zmiana Regulaminu SNTN KIGEiT; 
5) Ustalanie zasad dotyczących finansowania działalności SNTN KIGEiT; 
6) Wybór kandydatów do grupy branżowej nadawców telewizyjnych w Radzie Izby; 
7) Podejmowanie uchwał o likwidacji SNTN KIGEiT. 

 

§ 9.  1. Zarząd SNTN KIGEiT składa się z nieparzystej liczby (co najmniej 3 i nie więcej 
niż 9) członków powoływanych na trzyletni okres wspólnej kadencji.   

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Zarząd SNTN KIGEiT wybiera spośród siebie Przewodniczące-
go i Wiceprzewodniczących. 

3. W Zarządzie trzyosobowym Zgromadzenie Członków wybiera bezpośrednio Przewod-
niczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Sekcji. 

4. Członek Zarządu Sekcji może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Zgro-
madzenie Członków na wniosek co najmniej 1/3 członków Sekcji (nie mniej niż dwóch). 

5. Członek Zarządu SNTN KIGEiT traci mandat, w przypadku: 
1) rezygnacji z pełnienia tej funkcji; 
2) utraty przez podmiot, który wskazał kandydata wybranego na członka Zarządu Sekcji, 

statusu Członka Sekcji; 
3) pisemnego wycofania poparcia przez Członka SNTN KIGEiT, który wskazał kandydata 

wybranego na członka Zarządu SNTN KIGEiT (dla skuteczności oświadczenia o wyco-
faniu poparcia powinno być ono złożone zarówno danemu członkowi Zarządu Sekcji 
jak i Zarządowi Sekcji).  

§ 10.  1. Zarząd SNTN KIGEiT odbywa posiedzenia według potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż raz na pół roku (osobiście lub zdalnie). Posiedzenia zarządu zwołuje Przewodniczący 
lub Wiceprzewodniczący. 

2. Zarząd SNTN KIGEiT reprezentuje SNTN KIGEiT w stosunkach z podmiotami trzecimi 
występując w imieniu KIGEiT. 

3. Zarząd wypowiada się poprzez uchwały, które zapadają większością głosów. Uchwa-
ły mogą być podejmowane w trybie obiegowym (list, poczta elektroniczna). Uchwała jest 
ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o treści uchwały. 
Zarząd może ustalić, że przesyłanie stanowisk oraz innych dokumentów będzie akceptowa-
ne w drodze milczącej zgody. Każda uchwała Zarządu SNTN KIGEiT musi mieć akceptację 
Prezesa KIGEiT, który dba o to aby nie były sprzeczne z uchwałami innych sekcji KIGEiT. 

4. Oświadczenia woli w imieniu SNTN KIGEiT mają prawo składać co najmniej dwaj 
członkowie Zarządu działający łącznie, w tym jednym z nich musi być Przewodniczący lub 
Wiceprzewodniczący Zarządu lub na wniosek Zarządu Prezes KIGEiT.  

5. Do zadań Zarządu SNTN KIGEiT należą wszystkie zadania wynikające z celów SNTN 
KIGEiT. 

6. Zarząd SNTN KIGEiT może powoływać tematyczne zespoły robocze do realizacji swo-
ich zadań. 

7. Zarząd SNTN KIGEIT tworzy Fundusz Celowy oraz ustala co roku wysokość stałej 
składki na działalność SNTN KIGEIT poprzez Fundusz Celowy oraz wysokość budżetu Fundu-
szu Celowego na dany rok. 
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8. W posiedzeniach Zarządu SNTN KIGEiT mogą uczestniczyć Członkowie SNTN KIGEiT 
oraz zaproszeni goście. 

9. Obsługę Zarządu SNTN KIGEiT zapewnia Biuro KIGEiT. 

 

§ 11.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie po-
stanowienia Statutu KIGEiT. 


